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 ة  ثاستكمال دراسة األزياء التقليدية اهلندية ، من جوانب أخرى ، فمن خالل دراسة الباح
من املواضيع اليت ميكن أن تكون نواه ألحباث عديدة لتلك األزياء ، وجدت أن هناك الكثري 

الفنية األبداعات ( شكيل على املانيكان ، مثل ومتخصصة يف جوانب آخرى غري  جانب الت،
ا األقمشة اهلندية ، و  اليت تنوعت يف مناطق اهلند غة صباال طرقالنسجية اليت كانت تتسم 

 ) .املختلفة 
 
 ملعرفة ) كأسبانيا ( بصمته عليها أزياء الدول اليت دخلها األسالم ، وترك  عمل دراسات عن ،

  . األزياء  التأثريات اليت طرأت على تلك 
 

  التقليدية يف اليت تتشابه مع األزياء يف جمال التشكيل على املانيكان عن األزياء عمل دراسات
ا حول اجلسم ، كذلك ) السوداين  الثوب( دوليت اهلند و ماليزيا كدراسة  والطرق اليت يشكل 

لتشابه بني الفوطة الرجالية و اجلونلة اليت ترتدى يف زي الكيبايا املاليزية من حيث طريقة مدى ا
 .التشكيل واللف حول اجلسم 

 
 ا هلا تشجيع املستثمرين لفتح مصانع إلنتاج أقمشة الساري اهلندي ، وأقمشة الكيبايا املاليزية مل

السوق ، نظرا لوجود العمالة  ، فهي سلعة مرغوبة يفد على البال قوي من عائد اقتصادي
  . يف احلصول على تلك األقمشة هل البلد ا ، ورغبة أاملقبلة عليه األجنبية

 
 



  ب
 

 
  بنت فريد بن محزة مري السليماين نسرين.  

  

  التشكيل على املانيكان ( : ، التخصص الدقيق املالبس   تنفيذ و تصميم الباترونات(.  
  

  دراسة حتليلية مقارنة "دور التشكيل يف بعض األزياء التقليدية اهلندية واملاليزية".  
  

  قسم املالبس والنسيج بكلية الرتبية لالقتصاد املنزيل والرتبية الفنية جبدة.  
  

 مسر علي حممد علي ، أستاذ  التشكيل على املانيكان بكلية الرتبية لإلقتصاد املنزيل . د . أ
  .والرتبية الفنية جبدة بقسم املالبس والنسيج 

  

 : 
حث احلايل  إىل التعرف على دور التشكيل يف بعض األزياء التقليدية النسائية يف لقد هدف الب      

انتشر يف اململكة العربية السعودية  العديد من األزياء اليت تنتمي إىل الشعوب دوليت اهلند وماليزيا  حيث 
،  فقد كان )  وماليزيا، اهلند ( زياء شعوب جنوب شرق آسيا وخباصةنظر ألاملختلفة ، وقد كان الفتا ل

، حيث  انتشر ارتداء الساري اهلندي بكل تفاصيله الدقيقة ، هلا بالغ األثر على ذوق املرأة السعودية 
. للتعرف على  املزيد عن تلك األزياء و التعمق يف دراستها   فضولالوبعض األزياء املاليزية مما أثار 
اميم تستقي أفكارها من التاريخ بكل ما فيه من أن الكثري من التص  وجدوبالنظر إىل املوضات احلديثة  

 وقد مت  استخدام املنهج التارخيي ، الوصفي ، التحليلي ، و الدراسة التطبيقية لتلك األزياء ، إبداعات 
أن الساري اهلندي هو الزي التقليدي األهم للمرأة : وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج هي 

ىت اآلن و أن له عدة مسميات اختلفت يف كل مناطق اهلند وارتبطت سنة وح ٥٠٠٠اهلندية منذ 
بعوامل عدة  ، كما أنه يعتمد على التشكيل املباشر على اجلسم البشري ، أما األزياء يف دولة ماليزيا 
 فقد اشتهر منها الكيبايا ، و السارونج اللذان تأثران بالعديد من العوامل اليت جعلتهما من األزياء املميزة

  .للدولة ،وقد أدى التشكيل دورا يف كل منهما
  

 
  .التشكيل ، األزياء التقليدية ، اهلند ، ماليزيا 
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Abstract 

The name of the researcher :Nesreen Fareed Hamza Meer Al-Sulaimani . 
 
Major: Pattern Design & Clothing Construction.( Draping ). 
 
Title : The Role of  Draping in Some Traditional Indian & Malaysian 
Costumes . "An Analytical Comparative  Study" . 
 
The search  Entity : Clothing  & Textile Department , College of Home 
Economics and Art Education in Jeddah. 
 

The supervision : Prof. Dr. Samar Ali Mohammad Ali , Professor of 
modeling, the faculty of  Home Economics and Arts Education in Jeddah, 
Clothing & Textiles Department. 
 
Abstract 
     The current research aims to identify the role of draping some 
traditional costumes of women in the Indian states and Malaysia , where 
it spread many uniforms which belonging to different peoples in Saudi 
Arabia, has been remarkable for its fashion peoples of the South-East 
Asia in particular (India and Malaysia ), and it had a deep impact on the 
taste of Saudi women, where, wearing the Indian Sari in all aspects 
minute, and some Malaysian fashion, these raising curiosity to learn more 
about the fashion and in-depth study.  In view of the modern fashion are 
found that many of the designs take their ideas from history, so the 
researcher has been used historical approach, descriptive, and analytical 
study. The applied   of that fashion has resulted in many of the study 
results are: the traditional Indian Sari is more important to Indian Women 
since 5000 and has several names in different regions of India and linked 
to several factors, and it depends on modeling directly on the human 
body. But the fashion in the Malaysian State has a reputation kebaya and 
Sarong; the restructuring resulted to the way of its wearing. 
 
Keywords : 
Draping, Traditional Costumes, Draping, India, Malaysia.  
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أَنْ  ( :يف كتابه العزيز  قال تعاىل      َ يَّ و ِدَ ال َ ى و َل عَ َ يَّ و َل تَ عَ ْ م َ ع تَكَ الَّيتِ أَنْـ َ م ْ ع ِ َ ن ر ُك ينِ أَنْ َأشْ عْ ِز ْ َبِّ َأو ر
 ُ اه ضَ ْ ا تـَر ً احلِ َ َ ص ل َ م استهل شكري حبمد اهللا العلي القدير الذي من علي جبوده وكرمه ، وتفضل  . )َأعْ

 ُ داه على إمتام هذا البحث ، فاللهم لك احلمد محدًا طيبًا كثريًا مبارك فيه كما ينبغي جلالل بعطائه وه
وجهك وعظيم سلطانك ، محدًا أبلغ به رضاك ، وأوأدي به شكرك ، وأستوجب به املزيد من فضلك ، 

احلمد على حلمك بعد علمك ، ولك احلمد على عفوك بعد قدرتك ، ولك احلمد كما أنعمت فلك 
  . علي نعمًا بعد نعم 

  
مث أتبعه بالشكر اجلزيل لكل من ساهم يف إخراج هذا البحث ، و أعانين على إمتامه ، مبتدئة     

. د . أ  ها ، مث مبشرفيت ،ــ، ووكيلت اسيثريا العب. دبعميدة كلية الرتبية لإلقتصاد املنزيل  والرتبية الفنية ، 
اليت أقدم هلا خالص الشكر و التقدير على ما قدمته من علم وعون وفري  ،  سمر علي محمد علي

  . جعله اهللا يف ميزان عملها 
  

وميتد شكري ليحمل بني طياته أمساء أناس كثريون هلم من اهللا عز وجل خري اجلزاء على ما قدموه     
 لتقدير علىخالص الشكر و ا هند الجهني .فاطمة عريف ، وأ . داعدة ، فإليكم من عون ومس

كل التقدير و العرفان على   حنان بخاري. دوإليك رئيسة قسم املالبس و النسيج .  جهودكم املتواصلة
اء البحث و تعاونك ، سعة صدرك   .  من أجل إ

  
مي عن والوفاء يف حيايت ، يامن يعجز لساين وقل أما أنتم يا أحبيت ، يامن مثلتم  أمجل معاين احلب    

وخالص تقديري جلهودكم ، وال ، عرب به عن صادق حيب لكم أجد من الكلمات ماأشكركم ، فال 
أهديكم هذه الكلمات . أن جيزيكم على طيب فعلكم  التقدير  العلي أملك من الدعاء إال الرجاء من

  . لعلها تعرب عن شكري لكم 
  

ا ، وعشت يف كنفها  ) الديو ( أهديك      مشاعر فخري بأبوتك ، تلك األبوة اليت لطاملا أحسست 
ا  خري املعني يل بعد اهللا عز وجل  وخري املعلم و املوجه  والدي العزيز ، تعجز الكلمات . ،  فكنت 

مرتين عن التعبري ، ويعجز اللسان عن التقدير عن ذلك العطاء الوفري ، الذي الترجو منه مقابل ، غ
  . بكرمك وعطفك ال حرمين اهللا رؤيتك ، وأدامك لنا عينًا باقية 

  



  ج
 

دعائي الذي أرجو فيه من اهللا عز وجل رد اليسري اليسري من عطائك ، فأنت  ) والدتي ( أهديك     
الصدر احلنون الذي أحتضنين دائمًا بكل احلب و احلنان ، وامتد ليحتضن أسريت من غري تكاسل أو 

  . اكي الرمحن عين خري اجلزاء ، وأسكنك عايل اجلنان خذالن ، فجز 
  

ورفيق عمري حيب وتقديري ، وعرفاين بدورك يف حيايت فأنت األب و األخ و ، )  زوجي( أهديك     
  .الصديق ، مشلتين حببك وعطفك واحتويتين بصربك وتساحمك ، فها أنا ذا أجين مثرة متنيناها معًا 

   
ي الذي شاركتم فيه ، وتكبدمت متاعبه من غري تذمر أو تقصري فكنتم خري جناح)  إخوتي( أهديكم     

م العضد أدامكم اهللا يل وحفظكم من كل شر ومكروه    . األخوة الذين يشد 
  

، جعلكم معكم تقصريي على أهديكم أسفي  ) سليمان وتولين( و إىل أمجل ما يف حيايت أبنائي     
  . دومًا برؤيتكم يف أحسن حال فأنتم النور الذي أنار اهللا به حيايت اهللا قرة عني يل ولوالدكم ، وأسعدين

  
  . وأخريًا وليس بآخر أدعو اهللا عزوجل بأن ينفعين مبا علمين ، وأن جيعل علمي خالصًا لوجهه

  
  
     الباحثة ،، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Contents  
   



  ح
 

 
  

 

  ........................................................ة منوذج إجازة الرسال
  ...........................................................املستخلص العريب 

  ........................................................املستخلص اإلجنليزي 
  ...........................................................الشكر و التقدير  

  .............................................................. احملتويات قائمة
  ..............................................................قائمة األشكال 
  ................................................................قائمة اخلرائط 
  ...............................................................قائمة اجلداول 

  أ
  ب
  ت
  ث
  ح
  ز
  غ
  ف

  

 
  

  ...............................................................مقدمة البحث 
  .....................................................وتساؤالتهمشكلة البحث 
  ..............................................................أهداف البحث 

  ................................................................أمهية البحث 
  ...............................................................حدود البحث 

  ...............................................................نهج البحث م
  .........................................................مصطلحات البحث 

2 
5  
٦  
7 
8  
9  
11  

  

 
  

  
  

.........................................              ........نبذه عن جنوب شرق آسيا 
  ....................................................انتشار اإلسالم يف آسيا 

  

 
16 
18 
 

  
  

 
  


 



  خ
 

  

  
  

 

  ...............................................اإلطار اآليكولوجي لدولة اهلند 
....................................................املوقع اجلغرايف لدولة اهلند  

  .................................................................سكان اهلند 
  ...........................................................أهم املدن يف اهلند 

  ...................................................النشاط االقتصادي يف اهلند 
  .................................................انتشار السلع اهلندية يف العامل 

  ..........................................................صناعة املنسوجات 
  ...................................ين و االنقسامات املذهبية يف اهلند الفكر الدي

  ............................................................اإلسالم يف اهلند 
  .......................................أشهر اآلثار العمرانية اإلسالمية يف اهلند 

  ................................................. التاريخ السياسي لدولة اهلند
  ....................................................احلياة االجتماعية يف اهلند 

  

٢١  
٢٢  
٢٦  
٢٨  
٣٥  
٣٩  
٣٩  
٤١  
٤٣  
٤٧  
٥٢  
٥٣  

  

  

  

 

  .............................................................الساري اهلندي 
  ..............................................................تاريخ الساري 

  ......................................................تشكيل الساري اهلندي 
............................................الطرز األساسية يف تشكيل الساري  

٥٨  
٥٩  
٦٥  
٦٦  
 

    

   
  

 

  ............................................الساري يف املنطقة الغربية يف اهلند 
..............................................الساري املطبوع بطريقة القوالب  

  

  

٦٨  
٦٩  
 
 



  د
 

  ........................................الساري املطبوع بطريقة العقد والربط  
  ....................................................................اإليكات 

  ............................................الساري يف املنطقة الشرقية يف اهلند 
  ...........................................طقة الوسطى يف اهلند الساري يف املن

  ...........................................الساري يف املنطقة الشمالية يف اهلند 
  ............................................الساري يف املنطقة اجلنوبية يف اهلند 

  ...............................................................السالواركميز 

٧٣  
٧٨  
٨٤  
٩٣  
١٠٠  
١٠٥  
١١٠ 

  

  
  

  

  ..............................................اإلطار اآليكولوجي لدولة ماليزيا 
  ...................................................املوقع اجلغرايف لدولة ماليزيا 

  ............................................السكان واألصول العرقية يف ماليزيا 
  ..................................................التاريخ السياسي لدولة ماليزيا

  ..........................................................أهم املدن يف ماليزيا 
  .................................................ط االقتصادي يف ماليزيا النشا

  ..................................أشهر احلرف اليدوية اليت زاوهلا سكان ماليزيا 
  ...........................................................اإلسالم يف ماليزيا 

تمع املاليزي  .......................................................عناصر ا 

١١٤  
١١٥  
١١٧  
١١٩  
١٢٠  
١٢٢  
١٢٤  
١٢٧  
١٢٨  

 

 
  

  

  ..............................................................الكيبايا املاليزية 
  ...................................................................السارونج 

  .......................... دور التشكيل و التصميم على املانيكان يف األزياء التقليدية
....................................................... التشكيل على املانيكان 
  ......................................................التصميم على املانيكان 

١٣٠  
١٤١  
145    
145 
١٤٨  

  

  
  

 
 



  ذ
 

  

  
  

 

  .............................................دراسات ختتص باملالبس التقليدية 
  .....................دراسات ختتص بأسلوب التشكيل والتصميم على املانيكان 

  .دراسات عن املالبس التقليدية وعالقتها بأسلوب التشكيل والتصميم على املانيكان 
  ................................................التعليق على الدراسات السابقة 

  

١٤٥  
١٦٦  
١٦٧  
١٧٥ 

  

  
  

  

  ....................................................الدراسة التمهيدية للبحث 
  ...............................................................منهج البحث 
  ..............................................................حدود البحث 
  ..............................................................أدوات البحث 

  ...................................................طوات اإلجرائية للبحث اخل
  ........................األدوات اليت استخدمتها الباحثة يف أثناء التطبيق والتنفيذ 

١٧٩  
١٨١  
١٨٣  
١٨٤  
١٩٠  
١٩١  

  

  
  

  

  ...................................................اإلجابة على السؤال األول 
  ...................................................اإلجابة على السؤال الثاين 

  ..................................................اإلجابة على السؤال الثالث 
  ...................................................اإلجابة على السؤال الرابع 

  .................................................اإلجابة على السؤال اخلامس 
  ..................................................................التوصيات 

  .........................................................قائمة املراجع العربية 
  ......................................................األجنبية قائمة املراجع 

١٩٣  
١٩٥  
١٩٦  
٢٢٥  
٢٢٩  
٢٨٩   
٢٩١   
٢٩٩  

  
  

  
  

رقم 
  الصفحة 



  ر
 

  ............................................................مراجع االنرتنت 
  .............................................األستمارة اهلندية ) ١(ملحق رقم 
  ............................................األستمارة املاليزية  )٢(ملحق رقم 

  .................................................ملخص البحث باللغة العربية 
  ...............................................ملخص البحث باللغة االجنليزية 

  
  
  
  

٣٠٠  
٣٠٣  
٣١٧  
٣٣١  
٣٣٥  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  ز
 

 
 الرقم

  
 عنــــوان الشكل

  

 رقم
 الصفحة

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  
١٠  
١١  
١٢  
١٣  
١٤  
١٥  
١٦  
١٧  
١٨  
١٩  
٢٠  
٢١  
٢٢  
٢٣  

  ....................................................قمة إفرست يف اهلند 
  ...................................................الدكن يف اهلند  هضبة

  ...........................................سلسلة جبال اهلمااليا يف اهلند 
  ...................................................عاصمة اهلند نيودهلي 
  ....................................................مدينة كلكتا يف اهلند 

  ........................................القلعة احلمراء يف مدراس يف اهلند 
  ........................................املسجد اجلامع يف مدينة أمحد أباد 

  .........................................أشهر أثار اهلند تاج حمل يف أغرا 
  ................................................دينة احلمراء يف جايبور امل

  ....................................................منارة قطب يف اهلند 
  .................................................املعلم تاج حمل يف اهلند 
  .................................................املسجد اجلامع يف اهلند 

  ..........................................طبقة العامة واملزارعني يف اهلند 
  ...........................................أشكال خمتلفة للساري اهلندي 

  ......................................طرق خمتلفة الرتداء الساري اهلندي 
  ..............................أحد الرسومات املوجودة على كهوف اهلند 

  .......................................................ساري الكشاشها 
  .............ترتدي الساري  ةأحد الرسومات املوجودة على الكهوف المرأ

   بالط ملكي امرأة ورجل ويرتدي جزء علوي خماط ومتسع وحوهلا مشهد يف
  .........امرأة عجوز تنظر حوهلا ترتدي ساري فضفاض من طراز كشاشها 
  ...........جمموعة من النساء يرتدين الساري اهلندي من القرن التاسع عشر 

  .............................اجلونلة التحتية اليت كانت ترتدي مع الساري 
  ..................................منوذج مطبوع للساري بطريقة القوالب 

  

٢٥  
٢٥  
٢٥  
٢٩  
٢٩  
٣١  
٣٢  
٣٣  
٣٤  
٤٧  
٤٩  
٥١  
٥٧  
٥٨  
٥٩  
٦٠  
٦٠  
٦١  
٦٢  
٦٢  
٦٣  
٦٤  
٦٩  

رقم    



  س
 

ـــوان ال الرقم  شكلعنـ  
  

 الصفحة

٢٤  
٢٥  
٢٦  
٢٧  
٢٨  
٢٩  
٣٠  
٣١  
٣٢  
٣٣  
٣٤  
٣٥  
٣٦  
٣٧  
٣٨  
٣٩  
٤٠  
٤١  
٤٢  
٤٣  
٤٤  
٤٥  
٤٦  
٤٧  
٤٨  

  ...............................  ..........الساري املطبوع بطريقة القوالب 
  ..................................الطريقة املستخدمة يف الطباعة بالقوالب 

  ............................................الطباعة يف ساري األدوبينيس 
  ......................................ساري األدوبينيس يف املنطقة الغربية 

  ....................................................ي العقد والربط سار 
  ....................................منوذج مطبوع لساري  العقد والربط 

  ........................امرأة ترتدي ساري العقد والربط يف املنطقة الغربية 
  ......................................................أنواع نقط بانداين 

  ........................ ساري  بانداين ذو اللونني املتداخلة األمحر واألسود 
  .....................................النقط امللونة يف ساري العقد والربط 

  ...........................................زخارف ساري العقد والربط 
  ..........................................اخليوط قبل غزهلا  طريقة صباغة

  ........................................الشكل النهائي للخيوط املصبوغة 
  ..............................................طريقة غزل إيكات السداة 
  ..............................................طريقة غزل إيكات اللحمة 

  ...........................................طريقة غزل إإليكات املزدوجة 
  ............................................بعض زخارف ساري الباتوال 

  ................................................منوذج من ساري الباتوال 
  .......................................... منوذج من طريقة نسج الباتوال 

  ....................................أبرز الزخارف اليت متيز ساري الباتوال 
  ....................الساري املزخرف حبواف مغزولة خبيوط السداة الزائدة 

  ..........................الساري املصنوع من غزل التويل بالغزل املسطح 
  ............................................امرأة ترتدي ساري جامداين 

  ..........................بعض الزخارف اليت كانت تزين ساري جامداين 
  ...................................بعض األجزاء من الساري املطرز كانثا 

  

٧٠  
  ٧١  

٧٢  
٧٢  
٧٣  
٧٣  
٧٤  
٧٥  
٧٦  
٧٧  
٧٧  
٧٨  
٧٨  
٧٩  
٨٠  
٨٠  
٨٠  
٨١  
٨٣  
٨٣  
٨٦  
٨٦  
٨٧  
٨٧  
٨٨  



  ش
 

  
  الرقم
  

  
ـــوان ال شكلعنـ  

  

  
رقم 

  الصفحة

٤٩  
٥٠  
٥١  
٥٢  
٥٣  
٥٤  
٥٥  
٥٦  
٥٧  
٥٨  
٥٩  
٦٠  
٦١  
٦٢  
٦٣  
٦٤  
٦٥  
٦٦  
٦٧  
٦٨  
٦٩  
٧٠  
٧١  
٧٢  

  ) ..................االباليك ( أسلوب التطريز املستخدم يف املنطقة الشرقية 
بة    ..................................................أقمشة الزاري املقصّ

  ....................................................أقمشة آمرو املطرزة 
  ...................................جزء من تطريز ساري أبراوان الشفاف 

  ..................................................جزء من ساري خادي 
  ......................................................ان ساري املهراشرت 

  ...................................التصميم النسجي يف املنطقة الوسطى 
  .............................بعض احلواف املزخرفة يف الساري مهراشرتان 

  ...........................................الزخارف يف ساري شانديري 
  ...................................................ساري بايثاين يف اهلند 
  .................................................زخارف ساري بارسي 

  .................................................الساري النيبايل الشمايل 
ا ساري قبي   ................................لة آسام الزخارف اليت اشتهر 

  .....................................................ساري قبيلة مانيبور 
  ......................................................ساري جنوب اهلند

  ................................أشكال خمتلفة للحواف يف الساري اجلنويب 
  .............................................لساري ذو احلواف الضيقة ا

  ..............................النساء اللوايت يرتدين السالواركميز يف اهلند 
  ....................................................شكل السالواركميز 

  ..............................................مدينة كواالملبور يف ماليزيا 
  ..................................................مدينة جوهر يف ماليزيا 

  ..........................................عينة من قماش الباتيك سارونج 
  .........................................بعض األزياء التقليدية يف ماليزيا 

  .................................التقليدي النسائي الكيبايا يف ماليزيا  الزي

٨٩  
٩١  
٩١  
٩١  
٩٢  
٩٥  
٩٥  
٩٥  
٩٨  
٩٩  
٩٩  
١٠٣  
١٠٤  
١٠٤  
١٠٨  
١٠٩  
١٠٩  
١١٠  
١١٢  
١٢٠  
١٢٢  
١٢٥   
١٢٩  
١٣٠  



  ص
 

  
  الرقم 

  
ـــوان ال شكلعنـ  
 
 

  
رقم 

  الصفحة

٧٣  
٧٤  
٧٥  
٧٦  
٧٧  
٧٨  
٧٩  
٨٠  
٨١  
٨٢  
٨٣  
٨٤  
٨٥  
٨٦  
٨٧  
٨٨  
٨٩  
٩٠  
٩١  
٩٢  
٩٣  
٩٤  
٩٥  
٩٦  
  

  ......................................................زي الباجو باجنانج
  ...................................................أطوال الباجو باجنانج 

  ........................اخلامات اليت يصنع منها الباجو باجنانج ومكمالته 
  ....................لي الذي يرتدى مع الكيبايا القمييص والسارونج الداخ

  .......................................................زي الكيبايا ريندا 
  .....................................................زي الكيبايا سوالم 

  ............أشكال الزخارف اليت يتم تطريزها على اجلزء العلوي يف الكيبايا 
  ............................زي السارونج يف شكل اجلونلة يف زي الكيبايا 

  ......................................قطعة قماش باتيك سارونج مطبوع 
  .....بعض زخارف الباتيك ، زهرة اجلاردينيا ، و األوركيد ، وعصفور اجلنة 

  .............................ة طريقة تشكيل الساري ذو الكسرات األمامي
  ...............................اخلطوة األوىل يف تشكيل ساري الكشاشها 
  ................................اخلطوة الثانية يف تشكيل ساري الكشاشها 
  ................................اخلطوة الثالثة يف تشكيل ساري الكشاشها 

  .......................................اشها حول الرجل طريقة لف الكش
  .................................اخلطوة األوىل يف  تشكيل ساري النيفي 
  .................................اخلطوة الثانية يف  تشكيل ساري النيفي 
  .................................اخلطوة الثالثة يف تشكيل ساري النيفي 
  .................................اخلطوة الرابعة يف تشكيل ساري النيفي 

  ........................................طريقة تشكيل الساري التاميلي 
..........................................طريقة ثين كسرات بنكوسو   

  ...................................طريقة لف ساري كسرات بنكوسو 
  ............................اخلطوة األوىل يف تشكيل كسرات بنكوسو 
  ............................اخلطوة الثانية يف تشكيل كسرات بنكوسو 

  

١٣٢  
١٣٣  
١٣٣  
١٣٤  
١٣٦  
١٣٩  
١٤٠  
١٤٣  
١٤٤  
١٤٤  
١٩٨  
١٩٩  
٢٠٠  
٢٠٠  
٢٠١  
٢٠٢  
٢٠٢  
٢٠٣  
٢٠٣  
٢٠٤  
٢٠٥  
٢٠٥  
٢٠٦  
٢٠٦  



  ض
 

 

 
قمالر   

  
ـــوان ال شكلعنـ  

  

رقم 
  الصفحة

٩٧  
٩٨  
٩٩  
١٠٠  
١٠١  
١٠٢  
١٠٣  
١٠٤  
١٠٥  
  

  ...........................اخلطوة الثالثة يف تشكيل كسرات بنكوسو 
  ....................................التشكيل النهائي لساري بنكوسو 

  ............................اخلطوة األوىل يف تشكيل الساري الشمايل 
  ............................اخلطوة الثانية يف تشكيل الساري الشمايل 
  ............................اخلطوة الثالثة يف تشكيل الساري الشمايل 
  ............................اخلطوة الرابعة يف تشكيل الساري الشمايل 

  ..........................اخلطوة اخلامسة يف تشكيل الساري الشمايل 
  .....................................الشكل النهائي للساري الشمايل 

  ...........................التقليد السائد عند تشكيل الساري الشمايل 

٢٠٧  
٢٠٧  
٢٠٨  
٢٠٨  
٢٠٩  
٢٠٩  
٢١٠  
٢١١  
٢١١  

                               
  )الطريقة األوىل ( نج الطريقة العرضية يف تشكيل السارو 

  
١٠٦  
١٠٧  
١٠٨  
١٠٩  
  

  ..................................اخلطوة األوىل يف تشكيل السارونج 
  ...................................اخلطوة الثانية يف تشكيل السارونج 
  ...................................اخلطوة الثالثة يف تشكيل السارونج 

  ..................................ابعة يف تشكيل السارونج اخلطوة الر 
  

٢١٢  
٢١٣  
٢١٣  
٢١٤  

                          
  )الطريقة الثانية  ( الطريقة العرضية يف تشكيل السارونج 

  
١١٠  
١١١  
١١٢  
١١٣  
  

  ..................................اخلطوة األوىل يف تشكيل السارونج 
  ...................................يف تشكيل السارونج  اخلطوة الثانية

  ...................................اخلطوة الثالثة يف تشكيل السارونج 
  ..................................اخلطوة الرابعة يف تشكيل السارونج 

  

٢١٤  
٢١٥  
٢١٥  
٢١٦  

 



  ط
 

  
ـــوان ال شكلعنـ  

رقم 
 الصفحة

  
  )الطريقة الثالثة ( يف تشكيل السارونج الطريقة العرضية 

  
١١٤  
١١٥  
١١٦  
١١٧  
١١٨  
١١٩  

  ..................................اخلطوة األوىل يف تشكيل السارونج 
  ...................................اخلطوة الثانية يف تشكيل السارونج 
  ...................................اخلطوة الثالثة يف تشكيل السارونج 
  ..................................اخلطوة الرابعة يف تشكيل السارونج 

  .................................اخلطوة اخلامسة يف تشكيل السارونج 
  ...................................الشكل النهائي  لتشكيل السارونج 

٢١٦  
٢١٧  
٢١٧  
٢١٨  
٢١٨  
٢١٩  

  
  )الطريقة الرابعة ( يف تشكيل السارونج  الطريقة العرضية

  
١٢٠  
١٢١  
١٢٢  
١٢٣  

  .................................اخلطوة األوىل يف تشكيل السارونج 
  ...................................اخلطوة الثانية يف تشكيل السارونج 
  ..................................اخلطوة الثالثة يف تشكيل السارونج 
  ..................................اخلطوة الرابعة يف تشكيل السارونج 

٢١٩  
٢٢٠  
٢٢٠  
٢٢١  

  
  )الطريقة األوىل (الطريقة الطولية يف تشكيل السارونج 

  
١٢٤  
١٢٥  
١٢٦  
١٢٧  

  ..................................اخلطوة األوىل يف تشكيل السارونج 
  ...................................ونج اخلطوة الثانية يف تشكيل السار 

  ...................................اخلطوة الثالثة يف تشكيل السارونج 
ة يف تشيكيل السارونج    ..................................اخلطوة الرا

٢٢١  
٢٢٢  
٢٢٢  
٢٢٣  

  
 

  )الطريقة الثانية ( الطريقة الطولية يف تشكيل السارونج 
  
  
  
  
  



  ظ
 

    الرقم 
  عنوان الشكل

رقم 
  الصفحة 

١٢٨  
١٢٩  
١٣٠  

  ...................................اخلطوة األوىل يف تشكيل السارونج 
  ....................................اخلطوة الثانية يف تشكيل السارونج 
  ....................................اخلطوة الثالثة يف تشكيل السارونج 

223 
224 
224 

  
  التصاميم اخلاصة بدولة اهلند

  التصميمات املشكلة على املانيكان بدون خياطة
  

١٣٢  
١٣٣  
١٣٤  

  .....................................................التصميم األول 
  ......................................................التصميم الثاين 

  .....................................................التصميم الثالث 

٢٣٢  
٢٣٥  
٢٣٨  

  
  التصميمات املشكلة واملنفذة على املانيكان

  
١٣٥  
١٣٦  
١٣٧  
١٣٨  

  .....................................................التصميم الرلبع 
  ....................................................التصميم اخلامس 
  ....................................................التصميم السادس 
  .....................................................التصميم السابع 

٢٤١  
٢٤٤  
٢٤٧  
٢٥٠  

  
  التصاميم اخلاصة بدولة ماليزيا

  التصميمات املشكلة على املانيكان بدون خياطة
  

١٣٩  
١٤٠  
١٤١  
١٤٢  

  .....................................................األول التصميم 
  ......................................................التصميم الثاين 

  .....................................................التصميم الثالث 
  ......................................................التصميم الرابع 

٢٥٣  
٢٥٦  
٢٥٩  
٢٦٢  



  ع
 

  
  

 
 
 
 
 
 

 

  
  الرقم
  

 
ـــوان ال   شكلعنـ

رقم 
 الصفحة
  

  
  التصميمات املشكلة واملنفذة على املانيكان

 

  
١٤٣  
١٤٤  
١٤٥  
١٤٦  
١٤٧  

  
  
  
  

  
  ...................................................التصميم اخلامس 
  ...................................................التصميم السادس 
  ....................................................التصميم السابع 

  ......................................................التصميم الثامن
  ....................................................التصميم التاسع  

 
 
265 
268 
271 
274 
277 

 
 



  غ
 

 
 

 الرقم
  

ـــوان اخل ريطة                             عنـ  
  

 رقم
 الصفحة

  
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  
١٠  

  
  ......................................................خريطة دولة اهلند 

  ....................................................خريطة دولة ماليزيا 

  ......................................................قارة آسيا خريطة 
  .......................................................حدود دولة اهلند 

  ...........................................خريطة املنطقة الغربية يف اهلند 

  ..........................................خريطة املنطقة الشرقية يف اهلند 

  ..........................................خريطة املنطقة الوسطى يف اهلند 
  ..........................................يف اهلند  خريطة املنطقة الشمالية 

  ..........................................خريطة املنطقة اجلنوبية  يف اهلند 
  .....................................................ريطة دولة ماليزيا خ

  

  
٨  
٩  
١٦  
٢٣  
٦٨  
٨٤  
٩٣  
١٠٠  
١٠٥  
١١٦  

  

 
 
 
 
 
 
 

 



  ف
 

 
 

 
 الرقم

  
ـــوان اجل دولعنـ  
  

 
 الصفحة

  
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  

  
  ....................................... جدول الساري يف املنطقة الغربية 

  .......................................الساري يف املنطقة الشرقية جدول 
  ....................................... جدول الساري يف املنطقة اجلنوبية 
  ........................................ جدول الساري يف املنطقة الشمالية
  .......................................جدول الساري يف املنطقة الوسطى 

  ................................................مقارنة بني اهلند وماليزيا 
  

  
٢٨٣  
٢٨٤  
٢٨٥  
٢٨٦  
٢٨٧  
٢٨٨  

  
  
  
  
  
  
  
  
 



٢ 
 

 
 

بحث ومشـكلته ، باإلضافة إىل مقدمة الخطة البحث اليت بدورها حتتوي على الفصل  هذا يتضمن     
  . فيه ، واملنهج العلمي الذي انتهجته الباحثة ، وإجراءاته ، و أمهيته  دف منهاهلـــ
  

Introduction  
ۡ  :  زقال اهللا تعاىل يف كتابه العزي       م ُ ك ٰ ـ َ ن ۡ ل َ ع َ ج َ ٰ و ى َ نث ُ أ َ ۟ و ٍ ر َ ك َ م مِّن ذ ُ ك ٰ ـ َ ن ۡ ق َ ل َ ا خ َّ ن ِ ُ إ اس َّ ا ٱلن َ یُّہ َ ٓأ ٰ ـ َ ی

اْ  ٓ ُو ف َ ار َ ع َ ِلَ لِت ٓىٕ ا َ ب َ ق َ ا و ۟ ً وب ُعُ مۡ  ۚش ُ ك ٰ ى َ ق ۡ ت َ ِ أ َّ َ ٱ ند ِ ۡ ع م ُ ك َ م َ ر ۡ َ َّ أ ِن ۟   ۚ إ ٌ یر ِ ب َ ٌ خ لِیم َ َ ع َّ َّ ٱ ِن تتجلى يف  . * إ
ا سائر الشعوب على اإلنسانية اليت جي اآلية الكرمية أمسى معاين الوحدة ختالف اب أن تتمسك 

تمع " ،أجناسها  عتبارات تمع اليقوم على أساس االذا فاهل،فاإلسالم أكد على وحـدة العقيدة يف ا
وإمنا جتمعه وحدة الدين و الفكر ، وقد أدى  هذا إىل متاسك ، أواألرض ،  أواللون ، املادية  كاجلنس 

تمعات  ا اإلسالم  عن سائر األديان ، وتضامنها ا وسادت بينها  روح اإلخاء و املساواة اليت متيز 
، اليت دخلت يف اإلسالم  ،  كافةفكان لذلك أكرب األثر يف اندماج العناصر غري العربية  ، األخرى 

ً ، والتقاليد ، والعادات ، فانتشرت اللغة  اخلطيب (   "أساسيا يف كيان األمة  وأصبحت متثل جزءا
٢٨ ، ١٩٩٩   (.  

  

)   Internet ( وظهرت شبكة املعلومات ، ويف الوقت الذي تقدمت فيه الوسائل التكنولوجية      
وفتح  بتكارعمال العقل يف اإلبداع و االإعلى وحث ، كان اإلسالم قد أرسى قواعد النهضة العلمية 

 ً تدبر التفكري وال كما دعا إىل املالحظة و. كر وجماالت واسعة لنشاط الف، ة جديدة للمعرف أمامه آفاقا
لوم فكان مثرة ذلك ما أ بدعه العرب و املسلمون يف جماالت الع .اليت هي أساس البحث العلمي 

ا  (   للنهوض و التقدم و التطور  ومازال ميثل أعظم قوة ،فاإلسالم مصدر قوة و إهلام  ،مبختلف ألوا
  .)   ٢٨ ، ١٩٩٩اخلطيب 

  
  
  
ـــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   ــ
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ً  ، عن العامل داخل حدود بالده م يعد بوسع أي شعب من الشعوب أن يعيش منعزالً فل        ومتقوقعا
 تصاالتاال  وسائل اخلارجي عرب العامل الكبريعلى نفتاحو خصوصا بعد اال، إطار أفكاره ومعتقداته يف 

وسائل  أدت  ، إذتاريخ ـيت قاربت بني البلدان و الشعوب بصورة مل يسبق هلا مثيل يف الاحلديثة ال
ً ، و األقمار الصناعية ، سلكية املطورة صال السلكية و الالتاال ً  دورا فأصبح عامل اليوم   ،ذلك  يف كبريا

 ً   .  نتيجة لسرعة االتصال نتقال إىل أي جزء منه يف ساعات بل يف دقائقميكن اال صغريا
  

ً ف      أو جتار  دون احلاجة إىل هجرة أو غزو، يف كل بلدان العامل  ظهر أثر التزاوج الثقايف واضحا
ىل ذلك التزاوج يف العصر احلديث عن قصد إمم تسعى ثقافات مع بضائعهم ، وذلك ألن األينقلون ال

ً ركراغبة فيه ومد خرتاعات اال، وخمتلف بعض بتصال اليت ربطت الدول بعضها فوسائل اال .ه ألمهيت ة
وج الثقايف من أن خيطو اليت تنقل مثار الفكر البشري قبل أن تنقلها الكتب والصحف ، قد مكنت التزا

ما عن طريق إ يتمن ذلك التزاوج بني الثقافات وقد كا .متزاج العاملي الشامل سبيل االيف وىل خطواته األ
 ً جتذاب الذي حيدث أو عن طريق اال ،  دل التجاريبالتبا أو ،بالغزو الوفادة اليت كانت حتدث غالبا

نقل عنها ت ، خرىد األىل البالإطلعت تف ،  ت هلا ظروف اليقظة الفكريةأيمة ما أعندما ينمو وعي 
ا وخمتلف  ضتها أعلومها وفنو  ، ١٩٩٦ين عابد ( من بني تلك الفنون املالبسقد كان و . سباب 

١١١،  ١١٠  ( .   
  

 نوأصبح ما لدى كل منها قابال أل، بعض  على ذلك أن انفتحت الشعوب بعضهاترتب على  و     
ولكن يف احلدود اليت جتعلها حتافظ على تراثها دون أن تفقد ، يؤثر فيما عند اآلخرين ويتأثر به 

ا املستقل  صيتهاـشخ   . وكيا
  

ن أ، و  ة، مبا فيه من حضار  مباضيهاوهي أن جمد األمم متصل دائما  ، هناك حقيقة ثابتة ال تتغريو      
ل على احليوية و الفاعلية دلي بقاء هذا الرتاث وتناقله وضي و احلاضر وثيقة ال تنفصم ، الصلة بني املا

هلذا فإنه ال ميكن القول " ، التاريخ اإلنساين ما هو إال تاريخ حضارات ف.  )  ٦٥ ، ٢٠٠١ر جعف ( 
احلضارات هي نتيجة جهود سابقة بذلتهـا أجيال من وكل حضارة من ، بأنه يوجد جمتمع دون حضارة 

  .)  ١٧،  ١٩٩٩اخلطيب (    "البشر خالل عصور عديدة متطاولة 
  
ا وتضفي على تراثها هويته اليت متيزه      ا العريقة اليت تفتخر  عن غريه من  فلكل دولة حضار

ا شاملة ، بتغري املكان ة وهي متغري ، الشعوب  ارة الميكن فهمها دون الرجوع ألن أي حض، كما أ
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م أجزء ال يتجز  يف عرف الكثريين الركائز هذه و ، إىل إطارها املرجعي  حتمل عناصر  إذ من حضار
ا املختلفةالتكامل    . بني مكونا

  

جبميع عناصرها املادية  ،مل  مجيع جوانب احلياة املختلفة أما عناصر ذلك الرتاث احلضاري  فتش     
احلاجات اإلنسانية احليوية  اليت استخدمت إلشباعاملادية وتعد املالبس أحد تلك العناصر و املعنوية ، 

ا ،جتماعية و اال ا تعرب ، جتماعية اليت ينتمي إليها الفرد والفئة اال، عيشة طريقة  امل تعكس  أل كما أ
  .عن توافق وانسجام  أوتباين 

  

كل أنواع الثياب والزينة اليت   حلضاري ، فهي تشملومبا أن املالبس عنصر من عناصر الرتاث ا     
املوسوعة ( يرتديها اإلنسان يف كل أحناء العامل ، اليت من خالهلا تستطيع الشعوب أن تربز هويتها 

و ، اجلنس  ، كما تبني األختالف يفاالقتصادي  ها ركز م عن ريتعبو ) .  ٦٠،  ١٩٩٦العربية العاملية 
و املعتقدات الدينية ، فهي باختصار شديد جتمع لعدد من العوامل املختلفة  ، و احلالة الزواجية ،العمر 

حلقبة زمنية  ،قتصادية واإل ،جتماعية و اإل، التأريخ للجوانب الثقافية يف عملية  تساعد هي ف و لذلك
   .  ) ١٩٩٤ ، فدا والبسام  (  ي جمتمع أ معينة يف تاريخ

  

 ، ومن عصر إىل عصر، من جيل إىل جيل ، التغيري و املتغريات  وتوايل،  ومع مضي حركة احلياة      
ا اخلاصة املنتـشرة على صعيد األرض ، ومن مكان إىل مكان  إىل ، حتتاج األقوام و الشعوب يف أوطا

ويستوجب هذا التجديد و التحديث إبداع  . وتنويع اخلامات اليت تصنع منها  األزياء و تلك  حتديث
ومع ذلك يبقى احلرص دائما على حسن . عليها  نفيذ وإضافة ملسات التجميلوت خطوط املوضة ،

وهذا هو االهتمام بالعالقة بني األصالة و ، العالقة بني قدمي التغيب معامله ، وجديد تتألق مالحمه 
  .املعاصرة 

  

ورصيده املادي و املعنوي بكل ، أن يكون النمط احلضاري السائد  كما أنه من الطبيعي     
ويف  ظل . أي الزي املناسب ، خصوصيته يف أي وطن من األوطان من وراء شكل ومظهر الكساء 

ال لألخذ  .من وطن إىل آخر ، تتنوع  و، اء تتباين األزي ،صوصية هذه اخل و بناء على ذلك اتسع ا
ا ، من تراث الشعوب املختلفة  بادل بني فأصبح األخذ و العطاء املت" و التزود من ثقافتها وحضار

ً تلك الشعوب من أهم األسباب اليت أدت إىل التطور وخاصة يف جمال املالبس اليت تلعب دو  ً  را يف  هاما
ا رسم مالمح األزي    .)  ٤٠ ، ٣٩ ، ٢٠٠١الشامي  (" اء التقليدية اليت ختتص 

  



 
 

٥ 
 

ضه حضارية ازدهرت يف       وكان  الإخالل حقبة من حقب التاريخ ، ، مم مة من األأفما من 
على وعي  زدهاريتوقف ذلك اال و .فدت عليها  وحضارية خارجية  ثقافة عازدهارها نتيجة لتزاوجها م

ذلك ومدى استعدادها ل ، جتماعيةقتصادية واالوعلى أوضاعها اال، حلضارة اتلك مة اليت تلقت األ
  .)  ١١١،  ١١٠ ، ١٩٩٦عابدين   (  التلقي

  

ا والباحثة       كانت هلا الفرصة أن تتعرف على الكثري من األزياء ،  سعودية  مواطنةمن واقع أ
إىل وجود ويرجع الفضل يف ذلك  . )عربية كانت أم غري عربية  ( التقليدية لشعوب العامل اإلسالمي 

وحمط أنظار وأفئدة فاململكة العربية السعودية بوتقة تنصهر فيها مجيع الشعوب  ،نعمة احلرمني الشريفني 
ت حيث تتوافد عليها العديد من اجلنسيا. الشعوب اإلسالمية من أرجاء و أصقاع األرض  الكثريين من

، مما جيعل الشعب السعودي على  اتصال مباشر، أو للزيارة ، احلج والعمرة  إما لغرض العمل أو آلداء
ا وأزيائها بالشعوب األخرى  ودراية تامة     . ، وبعادا

  

 Statement of the problem  
، املغرب ( عوب املختلفة العديد من األزياء اليت تنتمي إىل الششر يف اململكة العربية السعودية انت     

ً ) وغريها  ،اهلند ، إيران  اهلند ( لنظر الباحثة أزياء شعوب جنوب شرق آسيا وخباصة   ، وقد كان الفتا
حيث  انتشر ارتداء الساري اهلندي ( ، ثر على ذوق املرأة السعودية ،  فقد كان هلا بالغ األ) وماليزيا ، 

للتعرف على  املزيد عن تلك  الباحثة مما أثار فضول، ) وبعض األزياء املاليزية ، بكل تفاصيله الدقيقة 
وبالنظر إىل املوضات احلديثة الحظت الباحثة  أن الكثري من التصاميم . األزياء و التعمق يف دراستها 

  . تستقي أفكارها من التاريخ بكل ما فيه من إبداعات 
لذا رأت الباحثة اقتباس مالبس حديثة تصلح للمناسبات ميكن تصميمها بأسلوب التشكيل على 

إىل األسباب التالية    :املانيكان ، وذلك استنادا ً
  

   الزي التقليدي للمرأة اهلندية واملاليزية على التشكيلكل من اعتماد . 
 لذي جيعله يصل إىل املتمثل يف الساري أن حيقق االنتشار ااهلندي  لزي التقليديا استطاع

تمعات حمط اهتمام الكبار و  كانالعربية ، ويثري شغفها ملعرفة املزيد عنه فقد  خمتلف ا
ً  احياء وابداع مصممي ومازال مصدر، الصغار  ً  األزياء يف العامل باعتباره مصدرا  خصبا

 .)   Naked  waist(م  ٢٠٠٨ عام لموضات احلديثة حىتل
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  ً ً  أدت اخلامة دورا حيث ، يف رسم مالمح الزي التقليدي لكل من اهلند وماليزيا  مهما
متابعة اخلامة عند تشكيلها حول اجلسم  وما األمر الذي يسهل ، والكنارات  ،الزخارف 

 . يرتتب على ذلك من سهولة دراستها 
 

 سهولة احلصول على بعض القطع امللب ً  . الة األجنبية لتوافد العم سية لتلك الشعوب نظرا
 

  سفرها  أثناء يف نتباه الباحثة ايزيا يعد أحد األسباب اليت لفتت الزي اهلندي يف دولة مالوجود
 ةأزياء تلك الشعوب ، ومدى عالق املزيد عنعلى عرف لتلتلك البالد ، وزاد من شغفها ل

 . عض بببعضها 
 

 الساري اهلندي بكل  اصةأزياء شعوب جنوب شرق آسيا وخبرتداء إ ميل املرأة السعودية إىل
 .ماحيتويه من تفاصيل 

 

 
 ا األزياء  ؟ * اهلندية  واملاليزية التقليدية النسائية  ما السمات العامة اليت  تتميز 
 عداد تلك األزياء ؟إن يف ما عالقة أسلوب التشكيل على املانيكا  
  لكلتا  الدولتني ؟ النسائي ما اخلطوات املتبعة يف تشكيل الزي التقليدي  
  دأما العوامل اليت ً ً  ت دورا   يف رسم مالمح الزي التقليدي  اهلندي و املاليزي ؟هاما 
 ليالتشك ة من تلك األزياء باستخدام أسلوبما إمكانية إعداد تصاميم مقرتحة و مقتبس  
  على املانيكان ؟    

   

Objectives   
  : إىل  البحث يهدف     

 اهلند وماليزيا يتدراسة األزياء التقليدية يف  دول . 
  التعرف على عالقة أسلوب التشــكيل بالشكل النهائي لتلك األزياء .  
  اليزي رسم مالمح الزي التقليدي اهلندي وامل إىلت دأالتعرف على العوامل اليت.  
  استخدام أسلوب التشكيل على املانيكان يف إعداد تصاميم مقرتحة و مقتبسة من تلك  

  . األزياء     
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Importance 
  ألن األزياء  تعد، من دوليت  اهلند وماليزيا  لكلالنسائي يلقي الضوء على الرتاث امللبسي 

 ً ً  عنصرا ً  ثقافيا ً  وماديا   .هم مظاهر احلضارة السائدة بني تلك الشعوب ، و من أ مهما
  يوضح أمهية االنفتاح على الشعوب املختلفة و لكن  يف احلدود اليت حتفظ خصوصية كل

  . شعب 
  اهلندية و  التقليدية النسائيةيساهم يف التعرف على الدور الذي يؤديه التشكيل يف األزياء

  .تلك األزياء  عضبباعتباره طريقة أساسية الرتداء  ، املاليزية
 من خالل تشكيلها على اجلسم مما يفيد الرتداء بعض األزياء التقليدية  الطرق املختلفة درسي

 .  يف جمال التشكيل على املانيكان 
 يطرح العديد من األفكار لبعض القطع امللبسية املعتمدة على أسلوب التشكيل على  املانيكان 

 . 
 وجمال التشكيل على املانيكان ، لفة لبعض الشعوب يربط بني األزياء التقليدية املخت.  
  و عالقتها تم بالرتاث امللبسي لبعض الشعوب املختلفة ، قد يكون البداية  ألحباث أخرى

 .مبجال التشكيل على املانيكان
  
  
  
  
ــ   ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ   ــ
  البحث نظرًا لكرب املساحة اليت تشغلها اهلند من قارة آسيا وتعدد مناطقها وتنوع  قدمت الباحثة دولة اهلند على ماليزيا أثناء كتابة* 
  األزياء يف كل منطقة من تلك املناطق ، إذا ما قورنت مبساحة ماليزبا وأنواع األزياء فيها لذلك مل يكن من املمكن كتابتها طبقًا   

  .للرتتيب األجبدي للحروف اهلجائية   

 
  : كما يلي تتحدد الدراسة يف البحث       
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دولة اهلند ، ودولة ماليزيا ، وقد  ولتني يف منطقة جنوب شرق آسيا ،يقتصر البحث احلايل على د     

كان املوقع ، واحلدود ، واملساحة ، وعدد الس تشمل( راسة من الناحية اجلغرافية قامت الباحثة بإجراء د
، فتناولت اهلند مبناطقها  جتماعية ، و السياسية لكل من الدولتنياحية املناخية ، والدينية ، و االوالن) 

  .) الوسطى الشمالية ، و اجلنوبية ، و الشرقية ، و الغربية  ، و ( اخلمس 
  

  
  

  
  

  يوضح خريطة دولة اهلند)  ١( شكل 
  )  www.sfari.comموقع  : عن ( 

  )  . الغربية   الشرقية ، (  وماليزيا  مبنطقتيها 
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  يوضح خريطة دولة ماليزيا)  ٢ (شكل 

  www.islamonline.net  ): عن موقع ( 
  

 
  ، بكل ما مر به من منذ بداية نشأته وحىت الوقت احلايل  ئيالنسا دراسة الزي التقليدي          
  .كل من دوليت اهلند وماليزيا يف   تطورات      

  

 
  .دوليت اهلند ، وماليزيا يف النسائية  التقليدية زياءاأل          

  

Methodology  
      ً    :هي ناهج علمية مدة ع إىلالباحثة كان من الضروري أن تعمد   لتشعب موضوع البحث نظرا
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وتسجيل الذي يدرس الظاهرة  القدمية  من خالل الرجوع  إىل أ صلها  لوصفها  ملنهجهو ا     
ا ا نهجوهو امل ، تطورا راسة التطور التارخيي وقد استخدمته الباحثة عند د. الذي  يربط النتائج  بأسبا
. وحتديد السمات العامة له  ،التقليدي لكل من اهلند وماليزيا للزي   

  

 
ً   ويهتم ،ما توجد يف الواقع ـالذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة ك نهجهو امل       بوصفها وصفا
 ً ً  ، دقيقا ً   ويعرب عنها تعبريا ً  كيفيا كيل شباحثة عند توضيح عالقة أسلوب التوقد استخدمته ال.  أو كميا

  .ية واملاليزيةببعض األزياء  اهلند
  

 
الذي يهتم بدراسة العالقات بني اجلماعات بأنه املنهج وعلماء البيئة جتماع يعرف عند علماء اال     

ا والبيئة احمل) السكان ( اإلنسانية  ( وقد استخدمته الباحثة عند دراسة العوامل البيئية املتمثلة يف  .يطة 
الدولتني  ومعرفة مدى تأثريها  يف كلتا ) ، وغريها من العواملالدين ، السياسة املناخ ،املوقع اجلغرايف ، 

  .ى األزياءعل
  

١ 
تمع  و  دراسة ه علىيعتمد يف خطوات العلمي الذي املنهجهو   جتماعية السائدة بنيالعالقات االا

  . دولتنيال يف كلتا جتماعيةعند دراسة اجلوانب الثقافية واال وقد استخدمته الباحثه .األفراد 
  

 
ليدية اهلندية و عض األزياء احلديثة املستوحاة من األزياء التقتصميم وتنفيذ بوقد استخدمته الباحثه عند 

  اناملاليزية على املانيك
  
  
  
  
  
  

Glossary 
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 Quotation 
وقَبس الشيء معناه استفاد منه وتعلمه . وهو االستشهاد بشيء ، واألخذ منه يف العمل الفين      

  . )  ٣٠،  ٢٠٠٢جممع اللغة  ( عن )   8 ، ٢٠٠٥علي ( ونقل عنه 
  

 Blouse 
، ومعناها يف لغتها قميص )  Blouse( كلمة فرنسية دخلت العربية حديثا ، وأصلها يف الفرنسية      

ثوب : تعىن فالعربية اللغة  يف ، أماخارجي فضفاض ترتديه النساء واألوالد ، أو ثوب تتقى به األوساخ 
  ) .   ٣،  ٢٠٠٢رجب ( الصدرية : رادفه ميسرت النصف األعلى من اجلسم و  ينسو 

  

Draping  
ويقصد بالتشكيل لف القماش حول اجلسم البشري أو الصناعي أو جزء منه بطريقة معينة من      

 النسدالوهو أسلوب . )  ٢ ، ٢٠٠٤علي  ( أجل احلصول على قطعة ملبسية هلا شكل حمدد  
خط الكتف حىت خط الوسط ، وقد اشتق من  الكلمة الفرنسية اليت  القماش على اجلسم بدءًا من

 ( عن )  ٥،  ٢٠٠٣حسونة ( تعين القماش ، وهي حتمل نفس املعىن يف اللغة اإلجنليزية 
Schaeffler & Gale 1973 , 656 . (  

  

on the dress Modeling 
ويعتمد على  دقة  ، على املالبس أو النماذج الالزمة لصناعة املالبس سلوب دقيق للحصول أهو      

ومهارة القائم بالعمل وهو يعطي نتائج مضمونة من حيث درجة الضبط ويوفر الوقت الذي يتم فيه 
  ) .   ٢ ، ٢٠٠٤علي ( إذا ما مت بطريقة سليمة ، فصيل حسب الطلب تبالنسبة لل) الربوفة ( إجراء 
لى املانيكان هو أحد الفنون الراقية ألنه يعتمد على قدرات الفنان أو الشخص الذي والتشكيل ع     

يقوم بعملية التشكيل و التصميم على املانيكان ، فهو فن متميز يعتمد على االنسجام الكامل بني 
والقدرة التصميم ، والقماش خبصائصه املتعددة ، والقوام ، باإلضافة إىل املهارة واخلربة واحلس الفين ، 

ذا األسلوب  البسيوين (    عن)  ١٠٦، ١٩٩٥مؤمن ( على التخيل واإلبداع واالبتكار يف من يقوم 
١٠٢،  ١٩٩٤  . (  
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هو أحد أساليب تصميم األزياء ، وفيه يتم تشكيل القماش على املانيكان مباشرة دون قص حىت      
املصمم اخلاصة هي مصدر إهلامه ، وقد يتم  ويف هذه احلالة تكون أفكارتتضح فكرة التصميم ، 

وهو . التصميم على املانيكان بتنفيذ فكرة معينة يف ذهن املصمم على املانيكان باستخدام الدمور 
مؤمن و ( يتيح للمصمم إبراز التعبريات اخلالقة واللمسات الفنية و اإلبداع حبرية تامة يف التعبري  أسلوب

  ) .   ٢٠٧،  ١٩٩٦جس جر 
  
  

 
: والزرى ، زَر ، واليت تعين الذهب اخلالص : منسوبة إىل الكلمة الفارسية : بفتح الزاى وكسر الراء      

زى رجايل يلبسه العراقيون ؛ وهو قميص : الزَّرى : وقيل . نوع من النسيج املخلوط خبيوط الذهب 
ى بوحدات معمول من احلرير والقطن  والزَّرى  .مجيلة ، ومبطن من الداخل ، وليس له ياقة  زخرفيه وحمّل

ا املالبس وهي بلون الذهب أو الفضة  ةيف هلجة أهل اخلليج العريب خيوط حريريه المع لَّى  رجب ( حتُ
٦٧،  ٢٠٠٢ . (  

جاري عند اهلنود وقد  كما يقصد به التطريز باخليوط املعدنية الفضية أو الذهبية ، ويطلق عليه لفط      
م    ) . ٤٩،  Lynton 2002(أشتهرت به معظم منسوجا

  

 
مخيس (  أقبل بزي العرب : ويقال ، أو املنظر ومجعها أزياء، واهليئة ، اللباس  تعين كلمة زي     

١٦٦،  ٢٠٠٠ ( .  
  

 
حسونة ( ، وهي العادات املتوارثة اليت يقلد فيها اخللف السلف التقليدي جاء من كلمة تقاليد      

شعيب جمهول البداية  التقليدي هو زي زيالو ) .  ٥١٢،  ١٩٩٧املعجم الوجيز ( عن )  ٥،  ٢٠٠٣
ً ، مير بتحوالت بطيئة ليست فجائية  ، ولكل ، ويستمر مع تواصل األجيال ، بعد جيل يتوارث جيال

ويتأثر بالعوامل الدينية ، ويكون جتسيدا لشخصيته القومية ، افظ عليه شعب من الشعوب زي معني حي
ً ، وحيمل معتقدا ، و البيئية  ً  وطابعا يف شكل رموز هندسية أو نباتية أو حيوانية ، وهذه العوامل  زخرفيا

  . جمتمعة  أسهمت يف حتديد شكل ومنط وخصائص الزي الشعيب
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شائعة حىت لو احنصرت عنها املوضة ، وتظل مقبولة لدى   الزي التقليدي هو املالبس اليت تبقى     
كثري من األفراد ، وعادة ما تكون بدايتها هي املوضة ، ولكن قبوهلا وبساطتها وتناسقها يبقيها ملدة 

 ١٩٩٦املوسوعة العربية العاملية ( يرتديها الناس سنة بعد أخرى ) شعبية ( طويلة وبذلك تصبح تقليدية 
 ،٦٠ . (  
  

 
جتماعية املتكررة اليت ميارسها األعضاء املختلفون يف اجلماعة ، أو العادات الشعبية هي األفعال اال     

ا املعتقدات النموذجية أو  تمع احمللي ، أي أ جتاهات وصور التصرفات اليت تالحظ املعتادة ، واالا
تمع     ). ٢٥٥،  ١٩٩٢غيث ( عن )  ٢٠،   ٢٠٠٣حسونة ( داخل ا

  

 
وهو مانيكان األزياء الذي يستخدمه صانع )  maniqan(كلمة فرنسية تعادل الكلمة اإلجنليزية       

  ) . ١٠،  ١٩٨٧مؤمن ( عن ) حسونة ( املالبس لضبطها أو عرضها أو إعداد تصميمات عليها ، 
  

 
درع ، جلد يلف به : ، كلمة معربة ، وأصلها يف الفارسية ) تشديد وضم النون بفتح التاء و (      

  ) . ٨٩،   ٢٠٠٢رجب ( اجلزء السفلي من اجلسم  
  

   

 قماش يشبه: تاء بكسر ال: والتيل .  )٤٣،  Lynton 2002( ومضلع مسيكنسيج قطين     
فرش يف الشمس جيف ، تنسج منه الثياب التيلية ، واحلبال ، الكتان خيرج من البحر بعد أن يعطن مث ُ  ي

نبت يزرع عادة حول القطن ، تفتل من حلائه حبال : وقيل التيل . وهو معروف يف الريف املصري 
نّب ِ (        التيل : واملصريون يطلقون على منسوجات الكتان فقط لفظ . للماشية ، وهو املسمى بالق

  ) . ٨،   ٢٠٠٢ رجب 
  
  

Silk   
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القز ، واإلبريسم ، والديباج ، والسندس ، : ومرادف احلرير . وهي ثياب تتخذ من إبريسم     
، وسورة فاطر  ٢٣سورة احلج آية : واإلستربق ، وقد وردت كلمة احلرير يف القرآن الكرمي ثالث مرات 

س أهل اجلنة ، ومثة أحاديث كثرية وردت حترم احلرير لبا: ، ومعناها ١٢، وسورة اإلنسان آية  ٢٣آية 
ّ ، وصناعي يتخذ من : على الرجال وتسمح به للنساء ، وهو نوعان  طبيعي يتخذ من خيوط دود القز

( ألياف صناعية ، وقد كانت فارس والشام من أهم البالد اليت كانت تصنع احلرير يف العصور الوسطى  
  ) . ٥،  ٢٠٠٢رجب 

  

 
أو ضرب  من  قماش شاش يوضع للعمامة ؛: بضم امليم وسكون السني أو املوسليىن أو املوصلي      

الثياب نسبة ملدينة املوصل العراقية ، واملوسلني كلمة التينية أصلها موصلي فأعجمها اإلفرنج كما يف 
  .اق املعاجم األوربية ، وهي نسبة إيل املوصل املشهورة بالعر 

عرف يف الفرنسية بـ  ُ  :ويف االجنليزية بـ   Mousseline: ويف اإليطالية بـ  Muslin :واملوسلني ي
Mousili  تخذ له احلواشى املقصبة ُ واملوسلني كان ينسج من احلرير اخلالص أو من احلرير والقطن ، وي

األشجار املختلفة ورسوم  رسوم  أوراق وأغصان إىل، ويطرز باألشرطة الكتابية املختلفة ، باإلضافة 
رجب (        احليوانات و الطيور ، وكان يتم تنفيذ الزخرفة على نسيج املوسلني من الفضة والذهب

٢٠٠٢  . (  
  

 
يل املظهر ، كاألحذية ، ـسني وجتمـاليت تضاف على املالبس لتحوهي عبارة عن الكماليات      

لطفي  و ( واألحزمة ، واحللي ، والقبعات ، وهي أشياء ثانوية قد ترتدى مع الثياب ، أو يتخلى عنها 
  ) ٣٤عبد رب النيب ، 
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 قال اهللا تعاىل يف كتابه العزيز       الَّذِي َ و ُ ه َ ن كُلِّ  و مِ َ ارًا و َ ه أَنْـ َ َ و ي اسِ َ و َ ا ر َ يه ِ َ ف ل َ ع َ ج َ ضَ و ْ دَّ اَألر َ م

اتِ  َ ر َ ِ اثْـ  الثَّم ْ ني َ ج ْ ا زَو َ يه ِ َ ف ل َ ع َ ِكَ ج ل ِ َذ نَّ يف َ ِإ ار َ َ النـَّه ل ْ ي اللَّي غْشِ ُ ِ يـ ْ َ  نـَني ون ُ فَكـــَّر َ تـ َ ٍ يـ م ْ و ٍ لِّقَ ات َ ي ضِ  (3) آلَ ْ ِ اَألر يف َ و
َطعٌ  ِ ُ  ق ر ْ يـ غَ َ اٌن و َ و نـْ ٌ صِ يل ِ خنَ َ ْعٌ و زَر َ ابٍ و نَ ْ َأعْ نَّاتٌ مِّن َ ج َ اتٌ و َ ر اِو َ ا  مُّتَج َ ه ضَ ْ ع َ ُ بـ نـُفَضِّل َ دٍ و احِ َ َاء و ِ قَى مب ْ ُس انٍ ي َ و نـْ صِ
لَ  ِ اُألكُلِ عَ ْضٍ يف ع َ َ  ى بـ ون ُل ِ ق ْ ع َ ٍ يـ م ْ و ٍ لِّقَ ات َ ي ِكَ آلَ ل ِ َذ نَّ يف      ِإ
  

 
  

  ايوضح خريطة قارة آسي)  ٣ (شكل 
  )www.gillow 2002(: عن 

ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ   ـ
  ٤،   ٣آية : سورة الرعد
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آسيا تلك املنطقة  يب شرقيقصد مبنطقة جنو بأنه )   ٦،  ٥،  ٢٠٠٢ السيد ( د أوضح لق     
حتاد ا (اجلنوبية والوس وكمبوديا وتايالند وماليزيا و الواقعة بني اهلند والصني وجتمع بورما وفيتنام الشمالية 

اليت تعاين من  تعد من املناطق املكتظة بالسكان وهي. ندونيسيا و الفلبني إو )  املاليو وبورينو وسراواك
موعات الوثنية حيث كثافة السكانية يف العامل ،ال   Mahmood( تتكون من عدد كبري من ا

ا قد انتشر بنيف ) .   13 , 2004 الديانة البوذية والرباهيمية ،كما عرفوا الديانة اإلسالمية ومل  سكا
إىل أقاصي أقاليم آسيا الشرقية للتجارة مع أهلها  وصلوا نياملسلم ألنتكن بالديانة اجلديدة عليهم 

اعتربت منطقة جنوب شرق آسيا وحدة مميزة  ، كماهناك  جاليات عربية إسالمية سيسوجنحوا يف تأ
ندونيسي نتيجة للهجرة ووحدة األصل اللغوي وتشابه عنصري بامتزاج الدم املغويل و اإلللتجانس ال

  ) . ٦،  ٢٠٠٢السيد ، ( املعتقدات البدائية واملبادئ الثقافية 
  

ويرجع  ،سالم وكانت التجارة هدفهم األول ذ عصر ما قبل اإلقد عرف العرب هذه اجلهات منو      
وكانت يف  ،قعة على البحر األبيض منذ القدم ذلك إىل أن التجارة قامت بني اهلند والصني والبالد الوا

  اعها يف القرن األول من اهلجرة ـمث اتسعت تدرجييا وزاد اتس ،أيدي العرب بغري منافس 
ا وجد االتصال البحري بني الشرق والغرب ،كذلك فإن االتصال الربي عرب وكم ) .السابع امليالدي ( 

، زاد اإلقبال علي استخدام البحر لنقل البضائع  اهلجري في القرن اخلامسف .ًا القارة اآلسيوية كان قائم
، و  ويةالدد املواين يف جمموعة اجلزر املبني شرق أسيا و الصني وكذلك اهلند و هذا قد أدي إيل زيادة ع

سيا يف بادئ األمر وية وأصبحت من التجارة الدولية آلالاجلزر امللذلك ، انتشرت منتجات هذه 
  .وجذب املهاجرين أيضًا إيل شواطئها ، و علي وجه اخلصوص من الشواطئ اجلنوبية للصني 

  
ا هكنول، ستعمار األورويب اللوكما هو احلال مع بقية الدول فقد تعرضت دول جنوب شرق آسيا      

 وعادات ، ،بطابعها القومي املميز من لغات  واحتفظت، ستقالهلا البثت أن حصلت على  ما
هم قد نظروا إىل املستعمر نظرة دخيل له أطماع ف .جتماعية اونظم  وطرق تفكري ، وأزياء ، ،وديانات 

النظم اإلدارية  استفادوا من نفسه الوقت يفو  ،ويأخذون منه حذرهم  استعمارية ال يعطون له األمان ،
ً  سواءاملستعمر األورويب  ذلك عها هلمــاليت وض ً يأو فرنس كان بريطانيا   ) .  ٦،  ٢٠٠٢السيد ، (  ا
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بعد أن ثبتت أقدام املسلمني يف بالد العرب ، وترسخت مبادئ الدين يف قلوب أبنائه انطلق     
يؤدون املهمة امللقاة على عاتقهم بإخراج الناس مجيعا من الظلمات إىل النور املسلمون خارج اجلزيرة 

بعبادة اهللا الواحد األحد ، وترك كل ما سواه من عبادة املخلوقات ، وبالقضاء على الظلم والطغيان 
ُ  . واجتثاث جذورمها يف بقاع األرض كلها وضون رفع املسلمون راية اجلهاد ، وانطلقوا إىل كل جهة يق

ركائز الظلم ، واستطاعوا حبركة سريعة أن يدركوا دولة فارس ، كما متكنوا من حتطيم جربوت دولة الروم 
  .وجعلوها تنحسر عن أراضٍ شاسعة 

  
وانطلقت جيوش املسلمني يف حركة جهاد إسالمي واسعة لنشر الدعوة اإلسالمية يف عهد اخللفاء     

،  اسان وأذربيجان وداغستان وأرمينيا يف قارة آسياالراشدين ، ففتحت الشام والعراق وفارس وخر 
وتوالت حركة اجلهاد و الفتوحات اإلسالمية يف العهد األموي ، فتم فتح بالد ما وراء النهر، وفتح بالد 

وتابع بعدهم الغوريون فدخلوا بالد . ، وضم بالد السند كما مت فتح األندلس ) الصني ( تركستان 
  . يون يف أوروبا البنغال ، وتوغل العثمان

  
طويلة ، ومشل مساحات واسعة  حلاعلى مر  نشر اإلسالم  أما عن طريق التجارة والدعوة فقد مت    

احلال يف إندونيسيا  ومن املسلمني كما ه قارة آسيا غدا أكثر سكانىت وضم أرجاء شاسعة ، ح
  . اإلسالم دين األكثرية  أصبححىت  طويل ومل ميض وقتوماليزيا وغريمها 

  
انطلق التجار يف البحر لنشر اإلسالم ، وركبوا سفنهم وعربوا البحار واحمليطات ، وتلقاهم نظراؤهم     

 األمانة واالستقامة ، ويعلمون أنمن أهل البالد يبتاعون منهم ويبيعون عليهم فيجدون فيهم الصدق و 
ا ، فيحبب اإلسالم إىل نفوسهم و  م ، ويلتقون معهم هذا كله من أثر العقيدة اليت حيملو يدعو

م وعلمهم وسلوكهم فيسرون مبا يرون ، ويصبح  فيحسون منهم الكرامة  والعفة ، وينظرون إىل عباد
م ، وبعد رحالت ولقاءات ال جيد التجار من أهل  اإلسالم قريبا من نفوسهم ، وأهله مقربني إىل قلو

مبا طات التجارية مراكز النطالق اإلسالم ، و وهكذا كانت احمل .البالد أنفسهم إال وقد دانوا باإلسالم 
فقد انتشر فيها اإلسالم كثريًا  لك من املواضع اليت تشد إليها الرحال للتجارة ، لذكانت إندونيسيا   أن

  ) .  ٥٨، ١٩٩٤  اسماعيل( حىت عمَّ ، وأصبحت أحد األمصار اإلسالمية 
  

ماليزيا اجلزر القريبة منها ، فانتشر اإلسالم يف ومن إندونيسيا انطلقت سفن الدعاة والتجار إىل      
اإلسالم على سواحل فيتنام ، وأسس املسلمون ه انتشر عن طريقالذي سواحل الرب اآلسيوي   والفلبنيو 

اليت بقيت عدة قرون خاضت خالهلا حربًا شنها عليها " تشامبا " هناك يف القرن التاسع اهلجري إمارة 
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لغلبة فطردوا املسلمني من تشامبا ، فارحتلوا إيل كمبوديا حيث ارتفعت الفيتناميون حيث متت هلم ا
  . نسبة املسلمني هناك بقدومهم 

  
فقد انتشر ، أما السواحل اليت تواجه ماليزيا وإندونيسيا واليت كانت متر منها السفن اإلسالمية       

واملنتجات املوجودة يف أرضه ،  فيها اإلسالم بنسب متفاوتة  حسب امليناء ، وموقعه ، ومدة بقائها ،
  .والبضائع اليت تستهلك يف املنطقة 

  
بنسبة كبرية حيث كانت " الكاديف " سواحل اهلند الغربية يف جزر  إىلاإلسالم  كذلك وصل      

نتيجة كثرة االستهالك و شراء البضائع احملمولة " بومباي " على سواحل منطقة  انتشرفحمطة طبيعية ،  
ا ، ولذا مل تزد نسبة  كانتإال أن السفن املنطلقة إليها  ن مل تكن حمطة أساسية إليها ، وإ خاصة 

فكانت   من عدد السكان ، أما السفن املتجهة إيل جنوب شرق آسيا % ٩املسلمني فيها على 
ا ، واخذ قسطإيل جنوب اهلند حيث تضطر إيل التوق تتحرك من الراحة ، ورمبا  ف للتزود باحتياجا
، وتتجه السفن % ٢٠حوايل وصلت نسبة املسلمني هناك فقد  ، فيها بعض األعمال التجارية قامت

ق من هناك ملتابعة مث تنطل" مدراس " بعدها إيل السواحل الشرقية للهند ، ورمبا توقفت بعضها يف 
من % ٥وال تزيد على " مدراس " اجلهات ، لذا فقد  كانت نسبة املسلمني قليلة يف سريها يف تلك 

سواحل اهلند الشمالية  كانت قلت نسبة املسلمني ، وهكذا  وكلما اجتهنا مشاال. جمموع السكان 
من أتباع الديانة اإلسالمية ، غري أن ارتفاع نسبة املسلمني يف البنغال إمنا جاء نتيجة العدد الشرقية قليلة 

وكذا تبقى سواحل ) شر امليالدي الثاين ع( الفتح حيث فتح الغوريون البنغال يف القرن السادس اهلجري 
 .رتفاع يف فطاين وملقا وذلك ملرور السفن من تلك السواحل ايالند مث تعود نسبة املسلمني لالبورما وت

وعلى العموم ، فقد انتشر اإلسالم يف الصني واهلند عن طريق التجارة الربية والدعوة ولذلك نالحظ أن 
ن املسلمني كانوا أقلية كلما ابتعدنا عن حدود األقطار اإلسالمية انتشار اإلسالم يف الصني كان بطيئًا وأ

وا يف العمل فعندها ترتفع نسبة املسلمني قليال  قفيف منطقة وو ، إال أن وجود دعاة استطاعوا بذل اجلهد 
،  ١٩٩٤  اسماعيل(  %  ٣٠اليت تزيد نسبة املسلمني فيها على " بوثان " كما هو احلال يف والية 

٨٧  ( .  
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و هي  . من بيئة مركبة من الطبيعة و التاريخ و الثقافة يف كثري من الدول ت األزياء التقليديةقد نشأل 

ذا الشكل هذا الولكي نفهم سبب  .بيئة ختتلف من منطقة إىل أخرى و من جمتمع إىل آخر  تنوع 
جوانبه اجلغرافية والسياسية واالقتصادية  من مجيع الدولتلك  جيب أوال أن نأخذ نظرة شاملة على تاريخ

  . نفسه  لزي التقليديقبل دراسة او الدينية والثقافية و االجتماعية 
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  . دول الدراسة  وفيما يلي طرح لتلك النظرة من
 

 
 

 اليت وجد بعض املالجئ الصخريةعن  ) ماديا براديش ( إحدى واليات اهلند املسماةكشفت       
تعد من أقدم الدالئل على التواجد اإلنساين يف واليت  العصر احلجريعليها رسومات قدمية تعود إىل 

سنة، وعرفت هذه  ٩,٠٠٠ظهرت أوىل املستوطنات البشرية الدائمة منذ حوايل حيث . اهلند
www.wikipedia .org (   .(  حضارات وادي السنداحلضارات األوىل باسم  

 
ار اهلند الشمالية، بل قامتاحلضارة اهلندية يف أصوهلا و       على  البعيدة مل تنشأ على ضفاف أ

لت هناك  أساس عناصر من احلضارة السومرية نُقلت إىل هناك ، ومنت يف البيئة اهلندية، مث تأصّ
وقامت احلضارة اهلندية أساسًا على .  وازدهرت مرة بعد مرة، وأصبحت من حضارات التاريخ الكربى

 . يةهلة أسطورية وتدعو إىل مبادئ أخالقية قريبة مما كانت تدعو إليه البوذعبادة هندية تدور حول آ
وهذه احلضارة اهلندية أو حضارة اجلوبتا  قضت عليها قبائل اهلون اليت اجتاحت اهلند وسط آسيا كما 

اىلَ واحدٌة فوق. اجتاحت أوروبا َ و تـَ  ومعىن ذلك أن احلضارة اهلندية قامت على حضارات أقدم فأقدم، تـَ
وهذه احلضارات اهلندية املتعاقبة، كلُّها قامت على . األخرى، كما هو احلال يف احلضارات الكربى

يبدو أن اتساع شبه اجلزيرة اهلندية وتباين البيئات الطبيعية واجلغرافية فيها قد حيث أسس مشرتكة 
ها مل تكن حضارات عمل بقدر حنو أو  وعلى. ما كانت حضارات تأمل وسكون  فرضاها، فهي كّل

   .اهلندوسية كانت دائمًا عامالً أساسًا بالنسبة لثقافة شبه القارة اهلندية  الديانة آخر، فإن
 

اليت نشأت يف  مملكة ماورياكانت و . القرن اخلامس قبل امليالد، تشكلت عدة ممالك مستقلةويف      
د ملوكها بالد اهلند ألول مر  ّ من أخذت الغزوات القادمة  مث. ة مشال البالد أمهها على اإلطالق، وح

، مث  بارتية هندية أو  ، إغريقية الوسطى تتواىل، وتوالت معها املمالك املختلفة األصول هندية آسيا
منذ القرن الثالث للميالد، وعاشت " كوبتا"حلت ساللة أما يف اجلنوب فقد .  أخريا" كوشان"مملكة 

وعرفت  . تشالوكياس، تشرياس وغريهم ، مثل مملكة  قامت ممالك عديدة حيث اهلند معها عهدا ذهبيا
  .، الفلك، اهلندسة، والفلسفة ازدهارا يف ظل حكم هذه األسرالرياضياتالعلوم والفنون، 
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ا املعاصرةاليوم و        بقوة يف صنع ، قوة عاملية تنمو باّطراد، وتسعى إىل املشاركة تشكل اهلند حبضار
االسياسة الدولية والتأثري يف جم   ) .   ٦٤،  ١٩٩٤عسلي ال(  ريا

  

 
يف قلب احمليط اهلادي ، وبذلك جزيرة اهلند شبه قع ياألوسط اجلنويب من قارة آسيا ،  يف القسم     

ً  اهلندف ً  حتتل موقعا ً  جغرافيا اجلغرافيا اسم  أطلق عليها علماء،  حيث تتوسط نصف العامل الشرقي  ممتازا
تفصلها عما حوهلا من واضحة ة ذلك لكرب مساحتها من جهة ، ووجود حدود طبيعيو  دقارة اهلن

ً كما .أخرى  اتجه  ،   ) جبال اهليمااليا (لسلة ، وهي س تتميز بوجود أعظم سالسل العامل ارتفاعا
ا  ،الذي يعترب من أكرب وأخصب سهول العامل )  السند الغاجني (ل ا سهكما يوجد   أيضا توجد 

ار الطويلة ، اليت جتري فيها كنهر)  الدكنهضبة  ( (  ذات األبعاد الكبرية ، واملساحات الواسعة ، واأل
ر السند  )برامها بوترا  (، ورافده  ) االغاجن   .، مث 

  

 
  ٣.٢٨٧.٥٩٠تعترب اهلند البلد السابع يف العامل من حيث املساحة حيث تبلغ مـساحتها حوايل      
  ٣.٢١٤ة حقارة بشكل املاسة ممتدة على مسا فهي تشكل شبه .)   www.cia.gov( مربع كلم

، أو رأس كوموران على  Cape Comorin، من كشمري مشاال نزوال إىل كاب كوموران  كلم مربع
، براديش   Arunachalكلم مربع ، من أرونا شال   ٢.٩٣٣ة حعلى مسا احمليط اهلندي ، ومتتد

Pradesh ، وأسامAssam   وجراتج، على احلدود مع الصني ، وبورما حىت شاطئ  Gujarat  ،
حبيث  فتشكل حدودها الشمالية ،)  ٧ ( اليت تظهر يف شكل أما جبال اهليمااليا .على حبر العرب 

ر الغاجنا  سلة جبال ديكان ، ومتتد شرقا حىت خليج البنغال ، أما مثلث سلGanga تصل وادي 
Deccan   فيمثل شبه اجلزيرة اجلنوبية ، .  

، خليج  الشرقومن ،، الصني ، وبورما ، وبوتان الشمال ومن ذلك ميكن القول بأنه حيدها من 
، الجنوب أما من  ،، حبر العرب ، و الباكستان الغربية  الغربومن ،البنغال ، وبنغالدش ، وبورما 

    خريطة لدولة اهلند )  ٤( ويتبني يف شكل )  7، ٢٠٠٢ار العربية للعلوم الد(  فيحدها احمليط اهلندي



٢٣ 
 

  
       

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 (شكل 
يوضح ) ٤

خريطة   دولة اهلند حدود
  ) أطلس العامل (: عن 

  
املنطقة الشمالية ، املنطقة اجلنوبية ، املنطقة ( مناطق هي  ٥والية منتشرة يف  ٢٥وتتألف اهلند من     

مجيعها حتكم بنظام حكم احتادي  ، أما عاصمتها   ) املنطقة الوسطى ، واملنطقة الغربية  الشرقية ،
  . ، و تعتمد الروبية كعملة رمسية للبالد * فهي نيودهلي 

  
  

ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ
ا القصور امللكية ، والقالع واملساجد  ، وهي مدينة كانت قدميا تسمى بدهلي وهي تعين  باللغة السنسكريتية األرض اللينة*  أثرية توجد 

   .منذ زمن املغول 
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ا تضم مساحة كبرية مرتامية األطراف ، ومتباينة يف التضاريس ،       اهلند كوحدة جغرافية متتاز بأ

ا من أكثر الذين  يعيشون يف املناطق واملناخ ، فهي من أخصب اجلهات الزراعية يف العامل ، وسكا
 ً ً  املدارية تقدما ذا املناخ بدرجات متفاوتة، وميثل املناخ املومسي أحسن متثيل يف اهلند ، فهي  ورقيا  تتأثر 

 ً مطار فمعظمها يسقط يف فصل الصيف لشكل التضاريس والبعد عن مصدر الرياح ، أما األ تبعا
  ) .  ٩٤، ٩١، ١٩٩٧صادق (
  

جبال يف أقصى الشمال ال يضاهيها يف ضخامتها ، وشهوق قممها أي  تضاريسها فتتمثل يف أما    
ً  * العامل ، وهي جبال اهليماالياجبال أخرى يف ً   ، وهي تشغل حيزا من أقصى أراضي مشال اهلند ،  كبريا

تقع يف مشال ، اليت )  ٥(  ، شكل ) إفرست( وتضم أعلى قمة يف العامل على اإلطالق ، وهي قمة 
قعة مشال اهلند ، مما جعل من احلدود الشمالية للهند السد املنيع الذي يصعب قهره ، أو دولة نيبال الوا

وسهل ال يكاد يدانيه يف امتداده بني شرق وغرب ، وبني مشال وجنوب ، أو يف خصب تربته . اجتيازه 
ار اليت جتري فيه أي سهل يف العامل ، وهو سهل السن وهي  *كند الغاجني ، مث هضبة الد ، وكثرة األ

  مها تشرف على اهلضبة من جهة الشرق ، وتدعى جبال الغات الشرقيةاحمددة بسلسلتني جبليتني أحد
والثانية تشرف على اهلضبة من جهة الغرب ، وتدعى جبال الغات الغربية ، ) السالمل الشرقية ( 
سند الغاجني مشاالً ، وبذلك ميكن القول بأن هذه اهلضبة بدأت من جنوب سهل ال)* السالمل الغربية (

، لتنتهي يف أقصى اهلند جنوبًا ، وأخريا صحراء ثار اليت تقع يف مشال غرب اهلند ، وهي تشمل اجلزء 
    ) .    ١٥الغوري ،  (  األكرب من مساحة والية راجستان يف غرب اهلند مع دولة باكستان

  
  
  
  

ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ
  . اهليمااليا إىل اللغة السنسكريتية ، حيث تعين بتلك اللغة جبال اجلليد تعود تسمية جبال *
  .  تعود تسمية هضبة الدكن  إىل اللغة السنسكريتية ، حيث تعين بتلك اللغة أرض اجلنوب *
ما أصيبتا بانكسارات متوالية جعلت السفوح املطلة فيهما ع*   .لى هضبة الدكن متدرجة كالسالمل مسيتا بذلك أل
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يوضح قمة إفرست  يف اهلند )  ٥( شكل 
.  

www.google.com((: عن  
 

  يف اهلند الدكنيوضح هضبة )  ٦( شكل                                         
www.almarefa.com(: عن                                

 

 
  . يوضح سلسلة جبال اهليمااليا يف اهلند ) ٧( شكل 
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( www.wikipedia.org )    

  
 

ا حسب إحصائية تقديرية يف يوليو عام  تسمى اهلند بلد املليار      نسمة ، حيث بلغ عدد سكا
١,١٤٧,٩٩٥,٨٩٨_  ٢٠٠٨www.cia.gov )  (  ، منهم من اهلنود اآلريني%  ٧٢ ، 

ً  . من غري ذلك% ٣ و Dravidiansمنهم من هنود الدرافيديان % ٢٥و ا لتعدد الطوائف  ونظرا
اهلندية ،  :فإن األوراق النقدية تطبع باللغات الرمسية اخلمس عشرة ، وهي ، واختالف املناطق فيها ، 

األورية ، التاميلية ، اجلوجوراتية ، املالياالمية  ، انغالية ، املاراثويةاألوردية ، السنسكريتية ، السندية ، الب
امية ، البنجابية ، الكشمريية ، التيلوقرية ،  اللغات احملكية يف مجيع  ما بالنسبة لعددأ، الكنادية ، األس

الدار ( ة لغ)  ١٦٥٢( لغ عددها عتبار اللهجات احمللية ، فقد بأحناء اهلند ، دون األخذ بعني اال
  ) .  ٧، ٢٠٠٢للعلوم  العربية

   

 
تعرضت اهلند يف تارخيها الطويل لغزوات كثرية جلبت هلا هجرات من شعوب خمتلفة ،اندجمت مع      

 السكان األصليني ، لذا تعددت األجناس يف بالد اهلند وتنوعت اللغات واألديان ،  وانقسم سكان 
العنصر العنصر األسود ، و العنصر األصفر ، و : ند الذين يعرفون باهلندوس إىل أربعة عناصر هي اهل

ترى الباحثة أنه من الضروري التعرف على ، لذلك )  ٣٦٥،  ٢٠٠٢الفقي (التوراين  والعنصر األري 
 دور كبري يفن مكان لسكان اهلند   وذلك ملا  ألزياء كان اهلند ملعرفة التغريات اليت طرأت على اس

  .التقليدي  الزي اختالف شكل 
   

سكن اإلنسان اهلند منذ العصر احلجري ، وتزايد انتشاره  وعلى اساس ذلك ميكن القول بأنه قد     
، مث استطاع أن يقيم حضارة يف ذلك ) النحاس والربونز ( يف سهل السند الغاجني خالل عصري 

قبل امليالد على أن تلك احلضارة تشابه ) ٢٥٠٠(منذ عام دلت اآلثار اليت خلفتها فيه  وقد  السهل
  . نيإىل حد كبري احلضارة اليت نشأت يف بالد الرافدين على يد السومري

  
األنثروبولوجيون من  هماقبل التاريخ كانوا حسب ما يدعو الذين استوطنوا اهلند يف مرحلة مولعل      
كما يعد األقزام الزجنانيون اآلسيويون .    Proto –Australoids بروتو أوسرتالويدس  أصل

شواطئ  من  املهاجرون  بينما  تلك الفرتة ، القادمني إىل اهلند يف   من أولNegritos  النيجروس 
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م كانوا  البحر املتوسط ، ومن آسيا يبدو املوجودين اآلن يف شبه اجلزيرة  Dravidians الدرافييديان أ
  ) .  ٢٩،  ٨،  ٢٠٠٢م للعلو  الدار العربية( اجلنوبية 

  
ً  أما اآلريون ،      ً ، يف شعوب اهلند  فقد كانوا أكثر العناصر تأثريا يف ديانات  وظهر تأثريهم واضحا

ا ا وطباعها ولغا ند من منطقة حبر قبل امليالد قدم إىل اهل) ١٥٠٠(، ففي عام  اهلند القدمية وعادا
أي موطن اآلريني ، هجرات على شكل ) ياناميغو اير ( اليت كان يطلق عليها الفرس اسم ، قزوين 

، ) آريا  (موجات كبرية ومتتالية دعيت باملوجات اآلرية أي موجات العشائر حسبما تدل عليه لفظة 
( وقد جاءوا إىل اهلند عن طريق ممر خيرب ، واستقروا يف بداية األمر يف مشال اهلند ، والسيما يف والييت 

و آسيا ، حيث هاجروا إىل بالد مابني  ن اآلريان قدموا من روسيا ،إ: ويقال ) . وراجبوتان ، البنجاب 
ً ) النهرين دجلة والفرات    . ، ومن مث إىل إيران قبل أن يدخلوا إىل اهلند  العراق قدميا

  
م  من النبالء ، وقد أطلق عليهم يف اهلند       ذا االسم يعين أ ويرى املؤرخون أن سبب تسميتهم 

يني الفيديني ، وبعد احتالهلم اهلند انفرد كل زعيم من زعمائهم مبنطقة واسعة نصب نفسه اسم اآلر 
 ً اجلنس اآلري تظهر واضحة يف مناطق مالمح  ةيغلبأ ت وإذا كان ، ) راجا ( عليها باسم  ملكا

ا ما تلبث أن تأخذ يف القلة إذا ما ا م ، فإ جتهنا اهليمااليا العليا حيث يتميز السكان ببياض بشر
  .  ) ٦٠،  ٥٩الغوري ،  (صوب اجلنوب حيث تأخذ مسرة اللون يف الظهور بازدياد متدرج 

   
قبل امليالد قدمت إىل اهلند عن طريق البحر ومن  جنوب شرق آسيا هجرات ) ٢٠٠٠(يف عام      

  ل السكان ما قب  األوائل  السكان  وقد دعي هؤالء شرق اهلند   جنوب وجنوب  زجنية استقرت يف
أي من جنوب شرق ) املاليو ( ة  ثانية قدمت من وقد تلت تلك اهلجرة األوىل هجر ، ) الدرافيديني(

وسرعان ما اختلطوا بالعنصر الزجني الذي سبقهم  آسيا أيضا ، وكانت هي األخرى من العنصر الزجني ،
مت إىل اهلند هجرة ثالثة مث قد، ) أيضا  الدرافيديني( إىل اهلند وقد دعي هؤالء املهاجرون اجلدد باسم 

ا ج وقد أطلق على تلك ) آسام ( واستقرت يف مشال والية ) بورما  ( اءت هذه املرة من يعتقد أ
من  قد بدأت العالقة بني اهلند وماليزيا ترى الباحثة أن ، حيث ) الناغا ( القبائل املهاجرة اسم قبائل 

   )اليو وبورما من امل(  ارة آسيا ريق جنوب شرق قـــاهلجرات األوىل إىل اهلند عن ط
  . ) ٥٩،  ٥٧  الغوري  (
  

وادي الكنج أخصب بقاع اهلند والذي يزدحم فيه أكثر من ثلث سكان البالد ،  إىل نزلناإذا أما      
ً  وجدنا ً  به متثيال ، واآلريني ، والتورانيني  على تفاوت  الدرافيدينياهلند من  سكانل يكاد يكون كامال
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ا ، ادي الكنج قد اختلطت فيه عروق اهلند اليت سبق ذكرها وإذا كان و  ، وجتاورت فيه كذلك ديانا
وإسالمية ، فإننا جند البنجاب ، وأغلب وادي السند يكاد  ،مهية ، وبوذية ، وهندوكية اوعقائدها من بر 

 ً   .الم على عرقني اثنني مها العرق التوراين و العرق اآلري وعقيدة واحدة وهي اإلس يكون وقفا
  

ا فإن الغالبية العظمى من سكانه من       (        ، والتمول القدماء  الدرافيدينيأما وسط اهلند وجنو
  . ) ١١ ،  ٧السادايت ،  

  
      ً ان اهلند ، ، وقد اختلطت  مع سك كية ، وإيرانية عرب ممر خيربهاجرت إىل اهلند عناصر تر  أيضا

والفرنسيون  ، والربيطانيون ، والربتغاليون ثارهم أيضا اهلولنديون وممن تركوا آ. وانصهرت يف بوتقتهم 
  .د كمستعمرين يف تلك البال

  
ً  آالفرغم من مرور وعلى ال      منهم  السنني على استقرار تلك القبائل املهاجرة إىل اهلند ،فإن قسما

ا نتشرت فيوا مل خيتلط حىت اليوم مع العناصر اليت وفدت فيما بعد إىل اهلند ، ها وشكلت غالبية سكا
ففي بعض مرتفعات وغابات هضبة الدكن ، وجبال الغات الشرقية ، والغربية يف السفوح اجلنوبية  .

،  ٥٩،  السادايت( التنقل  مليون نسمة حياة ٤٠آسام ال يزال يعيش حوايل  جلبال اهلمااليا يف والية
٦٠  (.  

  

 
      
اختريت   ، وقد ) دهلي( ه باسم ـكم اإلمرباطوري وما سبقــمة ، وكانت تدعى زمن احلــالعاص هي      

  مدينة   علــأن متّ ج مركز إشعاع ثقايف ، إىلـعاصمة ، وظلت عدة قرون ، ك
ا ّ ـبب موقعها التّجاري اهلــعاصمة ، بس) البنغال ( يف شرق اهلند ، على ساحل خليج   كلكتّ   ام

 لتكون ) دهلي ( ، حيث عادت حكومة اهلند ، فاختارت مدينة ) ١٩١٢( ىت عام وظلت كذلك ح
ا ضاحية حديثة ، أصبح زالت كذلك حىت اليوم ، وبعد أ  العاصمة ، وال  نيودهلي ( مسها ان أحلقت 

ة ، والقالع واملساجد ، اليت كان يأم .، أي دهلي اجلديدة )  ّ ر ويف دهلي القدمية ، توجد القصور امللكي
ويف مقدمتها اجلامع الكبري ، الذي يتّسع ) شاه جيهان ( بتشييدها األباطرة املغول ، وعلى رأسهم 

ل ، والقلعة احلمراء ) ٦٠(حلوايل  ، أثناء توليه احلكم ) حممد الغوري ( وقد أضاف السلطان . ألف مصّ
ًا جديدًا ، دعاه ) دهلي (  يف مشال اهلند ، إيل مدينة ّ ، أقام فيه أعلى منارة يف ) مدينة قطب ( ، حي

  .  )  ٦٤،   الغوري( ،  ) أيبكمنارة قطب الدين (دعيت العامل ، 
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  يوضح عاصمة اهلند نيودهلي     )  ٨ (شكل                                   
  ) www.google.com(  : عن                                    
  

 
ممثل الشركة التجارية ) تشارنوك ( ، أسسها ) دهلي ( املدن يف األمهية ، بعد العاصمة  ةثاني هي     

ميالدي ، لتكون ميناء لتصدير البضائع إيل بريطانيا ، واستريادها ) ١٦٩٠( الربيطانية يف اهلند ، عام 
ر  سرى ألحد فروعه ، وعلى الضفة الي)  االغاجن( منها ، وقد أقيمت على اجلزء الغريب من دلتا 

ا ( تشتهر   ،) ا جريايت  –هوغلي (املسمى  م ) كايل ( مبعبدها اهلندوسي ) كلكتّ ، الذي كانت تقدّ
من البشر يف كل عام ، إيل أن حل املاعز حمل البشر ، حيث أصبح يقدم   )قرابني (  له أضحيات

نساء العقيمات ، بغية إجناب ، هم من ال ضحياتيقدمون مثل تلك األكانوا كقربان ، وأكثر الذين  
، ميالدي ) ١٨٥٧( كما تشتهر جبامعتها الضخمة ، اليت يعود تأسيسها ، إىل عام . األطفال 

اخلام واملربوم ) القطن ( اخلام واملنسوج مث ) اجلوت ( مقدمتها ، صناعة  ا املتعددة ، ويفاوبصناع
( عن طريق هذا امليناء  وأهم ما يصدر.  واملنسوج
) اجللود ( و ) ط املطا( و ) امليكا ( و )  الشاي

ان ( و    . ) ٧١، ٦٩،   الغوري( ) الكتّ
  
  
  
  

  يوضح مدينة كلكتا يف اهلند )  ٩ (شكل 
  ) www.google.com : (عن 
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ا ( تعترب ثاين ميناء يف اهلند ، بعد       حبر ( وتقع على ساحل . من حيث النشاط التجاري ) كلكتّ

، ) بومباي ( والية ، وبومباي هي عاصمة  ) كاراجنا (  غرب اهلند ، وعلى جزيرة ، يف) العرب 
ا أقرب موانئ . ) للشركة الربيطانية الشرقية التجارية ( وكانت مقرًا  وازدهار هذه املدينة ، راجع إيل كو

عامل التارخيية اليت من أهم املو   .اهلند اهلامة ، إيل دول غرب آسيا ، وشرق افريقية ، وايل قارة أوروبا 
ا هذه املدينة  وس ، موتاهم ، لتكون طعامًا ) البارسيون ( اليت يضع فيها ) أبراج السكون : ( متتاز  ا

ة  فة عن امليت ، لتلقى يف بئر معدّ للطيور اجلارحة كالنسور والصقور وغريها ، مث جيمعون العظام املتخّل
ت القطنية ، وبتكرير النفط ، وعصر الزيوت ، وفيها كما أن هلا شهرة كبرية باملنسوجا. لذلك 

( صناعات كهربائية متقدمة ، وصناعات غذائية ، كما تشتهر مبحطة السكك احلديدية الضخمة 
  . ) ٦٩،  ٦٧الغوري ، 

  

   
. تقع على الساحل الشرقي للهند ، على خليج البنغال ، وتشتهر حبداثة مرفئها ، وحسن جتهيزه      

ما يلفت نظر السائح فيها كثرة فقراء اهلنود يف شوارعها ، حيث يقومون بعرض مشاهد خمتلفة من  أولو 
م ، حيث ميددون أجسامهم فوق املسامري احلادة ، ويطعنون  براعتهم ، وهم عراة ، إال مما يسرت عورا

ا يف أيديهم ويف وجوهم كما يكثر يف هذه املدينة  أجسامهم باألدوات احلادة القاطعة ، كما يغرزو
على اختالف أنواعها ، نظراً ) املصنوعات : ( أهم ما يصدر عن طريقها ويستورد . الكهنة اهلندوس 

القلعة ( لوجود مراكز صناعية ناشطة فيها وعديدة ، منها صناعة األفالم السينمائية ، من أشهر أثارها  
م يف القرن ال) احلمراء  ثامن عشر امليالدي كما تشتهر جبامعتها اليت تعترب اليت بناها الربيطانيون حلاميا

د  ّ رس فيها ، ومن حيث طراز البناء الذي شي من أحدث اجلامعات يف العامل ، من حيث العلوم اليت تدّ
ا ،  دول ، وامللتصقة  فيها إال أن كثرة األكواخ املبنية من أغصان األشجار ، واملسقوفة بورق النخيل ا

  )  . ٧١الغوري ، ( تسئ إيل مظهر املدينة  بة منها ،أو القري
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  القلعة احلمراء يف مدراس يف اهلند)  ١٠( شكل 
  )www.google.com(: عن 

  
 

ر ) موسي ( على الضفة اليمىن لنهر ) الدكن ( تقع يف قلب هضبة         ا ) كريشنا ( رافد  حتيط 
قدمي حييط به : وتتألف املدينة من قسمني ) . ندرابراديش ا( اهلضاب من أطرافها ، وهي عاصمة والية 

امليالدي ، وقسم حديث بين ) السادس عشر ( سور ، ويعود تاريخ بناء هذا القسم القدمي إيل القرن 
 ( راجات ، الذي كان من أغىن) يدر آباد مقرًا لنظام ح( حول ذلك السور ، وكانت هذه املدينة ، 

عن احلكم الربيطاين ولكنه فشل ) اندرابراديش ( ي حاول ، أن يستقل بواليته اهلند ، والذ ) أي أمراء
اليت تتوسط املنطقة اليت ) املنارات األربع ( غنية باآلثار اإلسالمية ، ويف مقدمتها ، ) حيدر آباد ( و. 

) ت قصر االستقباال(      أي) اشورخانه ( شوارع رئيسية مث القصر املسمى  ةتقع عند التقاء أربع
 و به هذه املدينة من املصنوعات اخلزف أهم ما تشتهرو  . الذي يعود تارخيه إيل القرن السادس عشر

، ) غولكوندا ( كيلومرتات من املدينة ، توجد أطالل مدينة   ٨وعلى بعد  . ريريةاملنسوجات احل والورق 
مها ، تتميز بأبن دّ قة ، النمطني العريب يتها املتطبالقائمة على عدة هضاب متجاورة ، واليت كانت قبل 

  )  . ٧٢الغوري ، ( والفارسي 
  

 
مرتًا ، يعود تاريخ بنائها إيل القرن ) ٩٣٥(على ارتفاع ) هضبة الدكن ( تقع يف القسم اجلنويب من      

ا عق ) .ميزور( السادس عشر امليالدي وهي عاصمة والية  ا الدفاعية القدمية ، وبأ  دةتشتهر حبصو
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للعلوم مواصالت ، تتفرع منها السكك احلديدية ، إيل خمتلف جهات اهلند ، فيها كلية أي ملتقى 
  )  .  ٧٣الغوري ، ( ومركز للبحوث الزراعية 

  

 
ذي ال) سابارمايت (؛ على الضفة اليسرى لنهر ) كاتش ( تقع إيل الشمال الشرقي من شبه جزيرة      

تضم و  . ) كوجارات( ، يف منطقة سهلية خصبة ، وهي عاصمة والية  )كامباي(خليج  يصب يف
املسجد (  نها ، وم لى درجة كبرية من الروعة واجلمالعددا من األبنية الدينية والتارخيية ، بعضها ع

( ئيسي للصناعة النسيجية والقطنية مواصالت هامة ، ومركز ر  )ملتقى (  و هي عقدة،  )اجلامع 
    ) .  ٧٣ الغوري ،

  
    
  
  
  
  

  
  

  .يوضح املسجد اجلامع يف مدينة أمحد آباد  ) ١١ (شكل 
  ) www.google.com( : عن                              
  

 
ر       ، ) مجنا ( ، قبل التقائه مع رافده )  االغاجن( تقع على الضفة اليمىن ، للقسم األوسط من 

لذا تعترب مركزًا زراعيا هامًا ، كما تشتهر بصناعة النسيج اخلصيب ) سهل السند الغاجني ( وسط 
  )  . ٧٤الغوري ، ( ، وبصناعة السكر ، ودبغ اجللود  القطين والصويف

  

 
  ) بومباي ( إيل اجلنوب الشرقي من مدينة ) الغات الغربية ( تقع على السفح الشرقي ، جلبال      

ر    كر ، ودبغ اجللود ، ـشتهر مبعامل قشر الرزّ ، وبصناعة الست.مع رافده ) يما ( قرب التقاء 



٣٣ 
 

  )  .٧٥الغوري ، (  وبصناعيت النسيج القطين ، والورق ، وبصناعة احلديد 
  

 
، ) الدكن ( تتوسط سهالً خصيبًا ، يف اجلزء الشمايل ، من هضبة ) مهاراشرتا ( هي مركز والية      

ار واجلداو ديرويه ع ( تشتهر بالصناعات النسيجية ، وبالصناعات اليدوية ، وهي عقدة . ل د من األ
  .فت للنظر ، شوارعه ضيقة بشكل ال مواصالت هامة ، والقسم القدمي من هذه املدينة) ملتقى 

 

 
رى األعلى ، أسست يف عهد ) السند الغاجني ( تقع يف القسم الغريب من سهل       اية ا عند 

ا بلغت أقصى درجات ازدهارها عندما اختذت عاصمة  لإلمرب ) . أكرب ( املغويل اإلمرباطور  اطور إال أ
للميالد ، حيث خّلف فيها آثارًا رائعة ، من أمهها التحفة  السابع عشر وذلك يف القرن) شاه جيهان (

، الذي شيده كضريح ) تاج حمل ( العمرانية الرائعة ، 
بعد ،  هو نفسه فيكما دفن ه) ممتاز حمل ( لزوجته 
امللحق بالقصر ) الديوان اخلاص ( ، مث  انبهاإيل ج

(  الذي بناه ابنه) مسجد اللؤلؤة ( اإلمرباطوري مث 
ومن اآلثار املشهورة يف هذه املدينة ، ) اورانغ زيب 

عاصمة ) أغرا ( وقد ظلت ) . اعتماد الدولة ( ضريح 
 ) ١٨٣٥( لغربية للهند ، منذ عام املناطق الشمالية ا

  )  . ٧٧الغوري ،(   ميالدي)  ١٨٦٢( حىت عام 
  

  يف أغرا ) تاج حمل ( يوضح أشهر آثار اهلند  ) ١٢(  شكل 
  ) www.google.com( : عن     

  

 
) الغانج ( ، على الضفة اليسرى ، للمجرى األوسط لنهر ) السند الغاجني ( تقع يف وسط سهل      

السادس عشر ( وهي مركز رئيسي للهندوس ، منذ القرن  . ) ر براديش أوتا( ، يف جنوب شرق والية 
ر  ، حيّج إليها سنويًا حوايلقبل امليالد )  ليقوموا  و ،)  االغاجن( مليون هندوسي ليغتسلوا يف مياه 

( كيلومرتًا ، على موازاة ذلك النهر ، وفيها مسجد ) ٦٥(بزيارة  معابدها واألضرحة املقامة على مسافة 
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تشتهر بالصناعة النسيجية ، وبصناعة التحف و تعترب مركزًا هامًا للمواصالت ، و .  )اورانغ زيب 
  ) .اهلندوسية ( النحاسية ، وصياغة احللي ّ واجلواهر ، كما تشتهر جبامعتها 

  

 
ربرا عند التقائه) الغانج ( ىن لنهر على الضفة اليم) السند الغاجني ( تقع وسط سهل       مجنا ( فده 
، وقد أقيمت على أنقاض املدينة اآلرية القدمية ) اوتار براديش ( ، يف اجلزء اجلنويب من والية )  

سة ، اليت كانت تدعى  تشتهر بصناعة السكر ، والقطن واملنسوجات القطنية ، وتعترب  ) .براياج ( املقدّ
  ) .باملسجد الكبري ( و ) باد جامعة اهللا آ( مركزًا هامًا للمواصالت ، تشتهر جبامعتها 

 

 
( كانت عاصمة لساللة ) .مدراس ( تقع يف أقصى جنوب اهلند ، يف اجلزء اجلنويب من والية      

قبل ) الرابع ( احلاكمة ، تشتمل على العديد من اآلثار التارخيية ، اليت يعود بعضها إيل القرن ) بانديا 
لقرنني الرابع عشر ، والسادس عشر بعد امليالد ، ومن أمهها املعبد امليالد ، وبعضها اآلخر ، إيل ا

عمود ، تشتهر بصناعة ) ١٠٠٠( الضخم ذو األبراج التسعة ، واألعمدة املزخرفة ، اليت يبلغ عددها 
  )  .٧٩ الغوري ،( اسية ، واحلفر والنقش على اخلشب املنسوجات ، واألدوات النح

  

  
بسبب غلبة ) نة احلمراء املدي( تدعى      

الصخور الرملية احلمراء على أبنيتها ،  تقع يف 
كيلومرتاً ) ٢٤٠(، على بعد ) اهلند ( مشال غرب 

دهلي نيو ( تقريبًا ، إيل اجلنوب الغريب من العاصمة 
، حيث أقيمت على السفح الغريب  ، وقد ) 

،  أحيطت بسور ضخم ، تعلوه األبراج الدفاعية
 الغوري ،( ) ستان راج (مة واليةوهي اليوم ،عاص

٧٩.  (  
  يوضح املدينة احلمراء يف جايبور  )١٣( شكل 
  ) www.google.com( : عن        
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ر       اء ، وهي عاصمة والية ) غوميت(تقع يف مشال اهلند على ضفة منعطف  ( ، وسط حدائق غنّ
القباب واملآذن والربوج فيها ، من أشهر معاملها  أهم ما يلفت نظر القادم إليها كثرة  ) .اوتار براديش 

لنسيج مرتًا ، تشتهر با) ١٧(مرتًا ، وعرضها ) ٥٠(الذي يضم  فيما يضمه قاعة طوهلا ) قصر النور( 
  .خبيوط الذهب والفضة ، كما تشتهر بالصناعة الفخارية  ىاملوشّ ) الربوكار( املسمى 

  

 
 :   ه الباحثة من ناحيتني ومهاقد تناولتو 
  

من أهم مظاهر احلضارة اآلرية  االهتمام بالزراعة ، واستخدام الثريان و األبقار يف حراثة لقد كان     
ة ، والتوسع بزراعة احلبوب والقطن ، وبرتبية السوائم ، اليت كانت تقدم  ّ األرض ، كما اهتموا حبفر األقني

م األخرى ، باإلضافة هلم الغ ذاء األساسي ، من اللحوم و األلبان واملواد األساسية للباسهم وملصنوعا
  .إيل استخدام روثها يف تسميد األراضي الزراعية ، ويف جمال الوقود 

 
      ً عرفوا نسيج الصوف وغزل القطن ونسجه ، ونسج احلرير، وصباغة تلك املنسوجات كما أيضا 

  .، وصنع أسلحة معدنية ، وأدوات خمتلفة ، وأثاث منزيل ، من األخشاب عرفوا دبغ اجللود 
 

م ، وحىت مع الدول البعيدة عنهم ، والسيما دول       ( وكانت هلم جتارة ناشطة مع الدول احمليطة 
،   اهلنودنيدمية ، اليت جاء فيها ، أن اآلري، وهذا ما تؤكده املصادر التارخيية الق) شرق البحر املتوسط 

األحجار ( ، يف فلسطني ، هدايا من أنفس ما كانوا يتاجرون به ، ومنها ) امللك سليمان ( أرسلوا إيل 
  ) .الكرمية ، و العطور ، والبخور ،  والبهارات ، وخشب الصندل 

 
وقد نبغ بني اآلريني ، مهندسون ، استطاعوا أن يقدموا يف جمال العمران ، فنًا رائعًا وزخارف على    

     . ة كبرية من الدقة واجلمال ، والسيما يف األبنية املاثلة يف القصور والقالع ، واملعابد الدينيةدرج
 

وملا احتل املغوليون ، ومن بعدهم اإليرانيون ، مث األفغان اهلند ، أقاموا فيها حضارات طبعها كل       
قصور والقالع ، والذي يدلنا على الً ، يف املساجد والثابعة اخلاص ، الذي جنده اليوم مامنهم ، بط

االت  ّ والتقدم احلضاري ، الذي بلغته تلك الشعوب ، والسيما اإلسالمية منها ، يف شىت ا مدى الرقي
  )  .    ١٥٢الغوري ،  ( يف جمال اهلندسة املعمارية ، والزخرفة  خباصة، 
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مليون فدان يعتمد على  ٧٠مليون فدان ، منها  ٢٧٠تعترب اهلند دولة زراعية تزرع سنويًا حوايل      
الري ضروري يف اجلهات القليلة املطر أو اجلهات اليت تتذبذب فيها   والري والباقي يعتمد على األمطار 

رتبة لكميات غزيرة من املياه كمية املطر حيث يتفق موسم املطر مع موسم احلرارة الشديدة وحتتاج ال
  ) ٩٦ غالب وآخرون ،( . حىت تتشبع بالرطوبة الكافية للحياة النباتية 

  

 
 ار أهم حمصول زراعة يف اهلند هو األرز حيث تزرع  ، ويزرع معظمة يف البنغال وأسام و

 الشرق والغرب يزرع ويف السهول الساحلية للهند يف، مليون فدان  ٧٠اهلند أكثر من 
حمصول األرز  ال يكفى مع ذلكاألرز بكميات ضخمة حيث وفرة املياه والرتبة اجليدة ، 

تستورد كميات كبرية كل عام لتكفي حاجة السكان فهو الغذاء لذلك احمللي سكان اهلند 
ا على زراعة األرز أكثر من مرة يف السنة  .  األساسي للسكان وتعمل اهلند يف بعض جها

واحده وتزرع األرض ة اجلهات يزرع األرز مر  كما يف إقليم مدراس ، ولكن يف معظم
  . حماصيل أخرى بقية السنة أو ترتك بورا 

  
  واحملصول الثاين هو الذرة ويزرع يف جهات واسعة من اهلند حيث يستعمل غذاء لإلنسان

ا ، ويعترب واحليوان ، ومعظم جهات هضبة الدكن جتعل من الذرة احملصول الرئيسي هل
القمح أيضًا احملصول الرئيسي يف مشال غرب الدكن ، كذلك السهول الشمالية وزراعة غري 

  . متقدمة يف اهلند حيث غلة الفدان أقل من غلة الفدان يف كثري من جهات العامل املتقدم 
  

  من النوع  لكنه ليسمليون فدان ،  ١٧وتزرع اهلند مساحة كبرية من األرض قطنًا تبلغ
الشرق األقصى خصوصًا اليابان  ولكنه يسد حاجة املاليني املتجمعة من السكان يف يداجل
لغريب األوىل هي منطقة الرتبة السوداء يف الشمال ا : كز إنتاج القطن يف مناطق ثالثرت يو 

واملنطقة الثانية منطقة السهول الرسوبية اخلصبة يف حوض .  للدكن إيل الشرق من بومباي
ومع تركز زراعة القطن . رية يف منطقة مدراس حيث الرتبة احلديدية احلمراء واألخ . الكانج

  .  يدمن النوع اجلليس يف املناطق اجليدة الرتبة إال أن إنتاجها 
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  ، ار ومن أهم حماصيل اهلند التجارية الشاي ويزرع يف أسام وبنغال الغربية وترافنسكور و
  .  وحيتل الشاي مركزًا خاصًا يف جتارة اهلند

  

 
ا من النوع اهلزيل حيث املرعى الفقري فالعدد من رغم بال      ا عدد ضخم من املاشية إال أ أن اهلند 

وديانة اهلند حترم ذبح األبقار ولذلك تتكدس  . اهلائل من احليوانات ال يتفق مطلقا مع مساحة املراعي
وكثرياً . من قطيع العامل % ١٥مليون رأس أي حوايل  ١٨٢جد باهلند حوايل و بشكل يلفت النظر ، وي

ا من النوع الرديء وجيمع بطريقة بدائية غري صحيةيف املدن ويف امليادين العامة و  ما تشاهد إال  ، ألبا
ضخمة من اهلنود ال  حيث توجد معامل حديثة لتعبئة اللنب و أعداد،  حول املدن الكبرية مثل بومباي

وتسبب املاشية املرتاكمة . ستخدم احليوانات يف اهلند يف أعمال احلقل و األلبان ، وت يأكلون اللحم
فهي حتفر على جرف الرتبة بدون عناية ورعاية تلفا لألشجار خصوصا املاعز و الضأن كما تساعد 

  .تعريتها خصوصا على سفوح اجلبال األرض بأرجلها ويسهل بعد ذلك
  

 
  عة املنسوجات الصوفية واحلريرية وكلها تستخدم لعمل املالبس الوطنية بصنااهلند تقوم

ذه املنسوجات ذات األلوان الزاهية  مثل الساري ، واهلند مشهورة منذ تاريخ طويل 
اجلميلة املتقنة الصنع ولكن معظمها كان يصنع يف مصانع يدوية صغرية حىت دخلت 

ا وال ا ومعدا  تزال صناعة غزل ونسيج القطن من أهم املصانع احلديثة اهلند بآال
  .الصناعات 

  
 اجلوت ويليه صناعة احلرير واآلالت اهلندسية والسكر  ةصناع يوجد يف اهلند  كذلك

تم بزراعة الفول السوداين يف مساحات كبرية من الدكن  ،  واحلديد والزيوت النباتية حيث 
د وصناعة الصوف والفخار ودبغ اجللو ، كذلك صناعة األخشاب وضرب األرز وجتهيزه 

  .و الورق والتطريز 
  

  ومتطلبات الصناعة وقد تقدمت اهلند يف الصناعة تقدما كبريا ومعظم موادها االستهالكية
من املنسوجات واملواد االنتاجية كاحلديد والصلب و األملونيوم واألمسنت واملواد سواء 

عة السفن تنتجها اهلند والذي صنااآلالت الزراعية ومستلزمات الكيماوية واملخصبات ، 
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فنوجد كميات كبرية  ،  ساعدها يف ذلك وجود املعادن يف اهلند دون بنجالدش وباكستان
 ٤٠٠من  الفحم يف بنغال الغربية ومتتد حقوله يف نطاق يقع من غرب كلكتا وميتد ملسافة 

ضتها الصناعية . ميل  ولكنها حقيقة  أن اهلند تستورد فحما من اخلارج لسد حاجة 
تعمل اآلن على توليد الكهرباء من حمطات متعددة لسد النقص املوجود يف القوى ومن 
أكرب احملطات تلك املوجودة بالقرب من كلكتا ويرجع هذا ألسباب تارخيية حيث كانت 
تعتمد هذه املصانع على جوت باكستان ، وبعد التقسيم استمرت هذه املصانع يف عملها 

. زات ولكن اهلند اآلن تزرع اجلوت بالقرب من مصانعها القدمية بعد أن حدث هلا عدة ه
ار  وترتكز صناعة اجللود بالقرب من مدراس ، ويوجد السكر يف الواليات الشرقية و

 .وأوريسا بالقرب من مزارع القصب 
  

هلند ان الصناعة يف اهلند تقدمت تقدمًا واضحًا بعد أن نالت إ : من هذا العرض نستطيع أن نقول     
م اهلند أن تصنع  ،استقالهلا  فوفرة املواد األولية ووفرة مواد الوقود ورخص األيدي العاملة استطاعت 

ن تصدر فائضًا ال بأس وميكن بعد سنوات قليلة أ.  هالكها احمللي يف كثري من املوادنفسها لتكفي است
والبشرية اليت تقف أمام تقدم الصناعة ،  فاء الذايت وتعمل اهلند على إزالة العوائق الطبيعيةتكبه بعد اال 

ا الزراعية بل الصناعية أيضًا وتعمل اآلن على  بعد أن رأت أن تقدم الدول ال ميكن أن يقاس بوفرة ثرو
ا الزراعية على جهات واسعة من أراضيها  وحنن نعلم أن اهلند متتاز برتكز الغالّت يف منطقة . توزيع ثرو

روف الطبيعية قد أملت عليها هذا التوزيع ولكن من السهل أيضًا إعادة دون أخرى ، حقيقة أن الظ
ضتها الصناعية ، كذلك حقول الفحم ترتكز يف منطقة احلدود إذا قيست  التوزيع حبيث يتناسب مع 
مبساحة اهلند ولكن ميكن أن يعوض هذا النقص مبصادر القوى املتعددة ، كذلك صعوبة املواصالت 

كذلك قلة املوانئ على   ، فترتكز أعداد ضخمة وكتل بشرية يف جهة دون أخرى وسوء توزيع السكان
ومن أحسن مناطق اهلند . فعددها ال يتناسب مع طوهلا لقلة التعاريج  ، طول سواحل اهلند الطويلة

الصناعية اآلن كلكتا حيث توجد املواد اخلام ومواد الوقود واملواصالت الداخلية واخلارجية وقد سبقت 
ا ال يوجد جبوارها ثروة معدنية بومب   .اي مبا فيها من مميزات طبيعية وبشرية إال أ
  

 
أدى ازدهار التجارة اخلارجية يف اهلند ، وإقبال التجار على شراء السلع اهلندية وبيعها يف العامل ،      

عي يف اهلند ، وأقبل الناس يف كل مكان على شراء السلع معرفة بلدان العامل باإلنتاج الزراعي والصنا إىل
( اهلندية ، واحتفظت اغلب هذه السلع بتسميتها اهلندية يف كل مكان ، فاملوز باللغة السنسكريتية 
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، ومن األلوان و األصباغ اهلندية ) ناركيال ( والنارجيل ) ليمو ( والليمون ) مشكان ( واملسك ) موجا 
  .واهلرد  والبقم  و الورس  ، القرمز والنيلج 

 
واهلند هي املوطن األصلي لشجرة القطن ، ونُقلت زراعتها من اهلند إيل مصر والعراق وسوريا      

ومتيزت . وملا انتقلت خارج وطنها ، أصبح عمرها حمددا . وغريها ، والشجرة اهلندية كانت طويلة العمر 
ا ، وعرف املنسوجات اهلندية ، وأقبل الناس يف كل مكان  على شراء املنسوجات القطنية اهلندية جلود

 ) اهلند يف العصر احلديث (  .ند ، واحتفظت بأمسائها عامل الفوطة والشال والشيت من اهلال
  

 
وقـــد وجـــدت   إن تـــاريخ إنتـــاج املنســـوجات يف شـــبة القـــارة اهلنديـــة يرجـــع إيل مـــا قبـــل ظهـــور التـــاريخ    

دارو ، و هي مدينة أثرية قدميـة  -نسوجات القدمية و اليت صنعت يف أوائل العصور يف مدينة موهينجوامل
و . وهـــذه املنســـوجات وجـــدت عنـــد جمـــري ســـيل اهلنـــدوس . يرجـــع تارخيهـــا إيل العصـــر األلفـــي الثالـــث 

ظيـف ، وقـد مت األقمشة القطنية املغزولة واليت متت صباغتها بصبغة الفوه كانت تلف يف وعـاء مسـتدير ن
ا تعمل على تدع   صباغة املالبس   يم عملياتــإضافة بعض األمالح املعدنية و اليت وجد أ

و الصــباغة باســتخدام نبــات الفــوه ميكــن أن تكــون أســرع و أفضــل إذا مــا متــت إضــافة . و املنســوجات 
ـــى فهـــم عمل ـــع االختيـــار و التصـــنيع تعمـــل عل ـــات ، ووجـــود صـــبغة األحـــواض يف مواق ـــات تثبيـــت املثبت ي

وكــذلك ميكــن فهــم عمليــات الصــباغة الــيت متــت قــدميا مــن خــالل األحجــار .الصــباغة و تلــوين املالبــس 
املســتخدمة يف حفــر الصــور واألشــكال و الــيت تكســوها منــوذج للمالبــس الــيت كانــت تســتخدم يف هــذا 

  .الوقت 
  

يف عمليـات الغـزل قـدميا ، دارو و الـيت قـد اسـتخدمت  -أما املغازل اليت وجدت يف مدينـة موهينجـو    
فقد كان معظمها من خيوط اللحمة عندما كان يتم العمل على نول مصنوع من اخلشـب و هـذا النـول 

ـا كانـت بدايـة زخرفـة  كان يتم صبغته يدويا ، ووجود اإلبر الربونزية يف هذه األماكن األثرية يدل علـى أ
  . ام األعمال التكميلية بعمل خيوط على النول  املالبس املغزولة باستخدام التطريز أو باستخدنيوتزي

  
أمــا يف اجلانــب األخــر أي مــن جانــب املالبــس ذات النســيج املــزين و املزخــرف بالصــور و الرســومات    

فقــد اكتشــفت يف وســط أســيا عنــد مقــابر جبــال بريوقــى يف كــال مــن القــرن الرابــع و الســادس ، أمـــا يف 
ــــاين املــــ ــــد يكــــون الــــبعض مــــن هــــذه . يالدي و القــــرن العاشــــر تركســــتان فقــــد اكتشــــفت يف القــــرن الث وق

وقـد قـام كـال مـن األشـوريون و البـابليون بتسـجيل تلميحـات منـذ القـرن . االكتشافات من أصل هنـدي 
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أمــا مــن اهلنــد . الســابع عــن حرفــة صــناعة املالبــس القطنيــة يف كــال مــن مدينــة ميزويوتاميــل و شــبة القــارة 
ــارات ، و كــذلك مت نفســها فقــد ســجلت مالمــح مــن اهلنــدو  ــا و هنــدوس ماهاب س مثــل هنــدوس رامايات

و قـد أوضـحت التسـجيالت أنـة قـد مت اسـتخدام الرسـم البيـاين يف . تسجيل بعض مصادر عن البوذيني 
لك مابني القـرن اخلـامس و ذ ، و الكتانية و كذلك احلرير وقد كان عمليات صناعة املنسوجات القطنية

كانـــت توجـــد يف الصـــني ، و مـــن املقـــرتح أن جتـــارة احلريـــر قـــد دعمـــت و   و أقمشـــة احلريـــر. القـــرن الثـــاين
أمـــا يف القـــرن . تأكـــدت مـــن ناحيـــة طريقـــة العمـــل و الرباعـــة احلرفيـــة مـــع جـــزر الشـــمال جلبـــال اهلماليـــا 

ــة الفارســية  وعملــت علــي ربــط أحــواض اهلنــدوس مــع البحــر األبــيض  الســادس فقــد امتــدت اإلمرباطوري
و اصـبحت املالبـس اهلنديـة مطلوبـة مـن كـال . رية على طول اجلزر و الشـواطئاملتوسط بواسطة طرق جتا

ا  ذلك  يرجع سيني و اليونانيون ومن الفار    .إيل زهاء و مجال الوا
   

ـا قـد ميكـن تصـنيفها      ويرجع تاريخ أقدم القطع إيل القرن اخلامس ورمبا إيل ما قبل ذلك وبالرغم من أ
ا ما زا لت حىت اآلن غري واضحة بسبب ما تعرضت إلية مـن عمليـات السـلب و كمالبس ملكية إال أ

ً نـــاملقاومـــة مل تبلطباعـــة ان عمليـــات الصـــباغة و إويف تلـــك الفـــرتة فـــ. يف هـــذا الوقـــت النهـــب   ل اهتمامـــا
 ً ويف هذا الوقت أيضا بدا تأثري اجلالية املسلمة و اهلنـدوس علـي التصـميمات و أسـلوب الرسـم .  واضحا

مــن التصــميمات األوروبيــة القدميــة و التقليديــة ، و كانــت األقمشــة تســتخدم يف  و أصــبحت تســتوحي
صبغ املالبس ، أقمشة املفروشات املنزلية ، وبدأت األغطية و املالبس الدينيـة يف الظهـور يف هـذه الفـرتة 

  .أيضا 
  

م و تروجيهـا هــي املسـئولة     عـن كــال السـلع الــيت   وإبـداع و مرونـة الغــزالني و املطـرزين اهلنـديني يف جتــار
كان يتم تصديرها و كذلك التجارة احمللية ، وهذه كانـت وثـائق جيـدة لتجيـل جـودة املنسـوجات اهلنديـة 

ومن القرن السابع عشر حىت الوقـت احلـايل هنـاك العديـد مـن . وروعتها وهي ترجع إيل األوقات القدمية 
ج املالبس اهلندية و قدرة شـبة القـارة اهلنديـة األمثلة احلية لألعمال ذات الصور الواضحة و الفخمة إلنتا 

ــا األوروبيــون هــي  علــي تزويــد األســواق املصــدرة بالســلع املطلوبــة ، وكانــت تلــك الســلع الــيت يطالــب 
ـــالزهور  ـــة ب فـــة املزخرف ـــاك ، و االحلِ ـــا هن ـــيت القـــت رواجـــا عالي ـــة ال األقمشـــة املطبوعـــة ، و املطـــرزات اهلندي

ـا املسـلمني املتواجـدين يفوتصميمات احليوانات ، أما بال شـرق إفريقيـا و   نسبة للسلع اليت كان يطالب 
كــذلك عــرب فنــزويال فقــد كــانوا يطــالبون بــاملالبس البســيطة و خصوصــا املطبــوع فيهــا و كــذلك احلــال 
بالنسبة لألقمشة القطنيـة و األقمشـة احلريريـة ، أمـا بالنسـبة للجـزر االندونيسـية فقـد كانـت املالبـس الـيت 
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ا األوروبيـون و املسـلمون ن فقـد كـانوا يفضـلون املالبـس يطالبو  ا ختتلف عن تلك اليت كان يطالب  ن 
  . املزدوجة و ذلك لتعزيز مكانة النبالء 

  

 
ً ، وأجناس ةأن دولة  اهلند تشمل مساحات كبري مبا       واختلفت  هامتعددة ، فقد تعددت الديانات في ا

 السائدة  عناصر الديانات الرئيسية يفشكل عنصرا هاما ألنه اإلسالم ،  تلك الديانات وكان على رأس
تمع ذلك يف .  ا 
 

تمع اهلندي     يتفرع  وبوذيني ، وسيخ  على حسب الدين إيل مسلمني وهندوسم ينقسفقد كان ا
وملا ازداد النفوذ األوريب يف اهلند  انتشارًا ووضوحا ً ، منها أنواع أخرى وذلك باعتبارهم الديانات األكثر 
، وبذلك أصبح يف اهلند عناصر  الديانة املسيحية  ، وانتشرت البعثات التبشريية ، اعتنق بعض اهلنود

 .مسيحية باإلضافة إيل العناصر السابق ذكرها 
  : وفيما يلي شرح موجز عن كل نوع من تلك األنواع  

 
وهذه الديانة مزيج من الوثنية و الزهد  ، هي ديانة اهلندوس اليت تضم أعدادا كبرية من سكان اهلند   

إيل اهلند مع اآلريني يف القرن اخلامس عشر قبل امليالد ، وتضمنت  أتت ،  وبعض األفكار السامية
ً حِ  م املقدس  كما يف كرة وحدانية اهللا الذي خيضع له كل آهلة فوتقوم على  ، ) الفيدا( كثرية يف كتا

وهو الذي خيلق كل هذه اآلهلة ، وخلق من وما على األرض  وبيده احلياة واملوت لكل  ،الطبيعة 
وهو واجد الوجود ، وبيده كل شئ ، وهو الواجد األزيل من غري ابتداء ، وال انتهاء ،  ، الكائنات

علما وهو اخلري  يء، أحاط بكل ش يءاحمليي ، ليس كمثله ش كيم ، احلياملختار يف فعلة ، القادر احل
هاما ااحملض الذي حيتاجه كل موجود ، وهو العلم اخلالص عن دنس السهو واجلهل ، وهو الذي كلم بر 

وغرية من األوائل ، وهو إن غاب عن احلواس ، فقد عقلته النفس ، وأحاطت بصفاته الفكرة وهذه هي 
ويسمى إله اهلندوس برامها أو براهامتا أو .  إلنسان السعادة مبواظبته عليها عبادته اخلالصة ، وينال ا

بدأ يفكر ويتأمل فنشأ عن فكره بذرة ، . الذات السامية ، والربامها عبارة عن فكرة ، وهو ليس خالقا 
                                            ) .              ٤٥٠، ٤٤٩،  ٢٠٠٢الفقي ( تطورت إيل بيضه ذهبية ، ومن هذه البيضة ولد برامها 
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     ً ً  نشأ مذهب السيخ ، منشقا لبعض مبادئها ، وتقوم السيخية على تصحيح  من اهلندوكية ومصححا
 الطبقات واملساواة و اإلخاء الديانة الربامهية السائدة يف اهلند ، من حيث تصحيح وضع الفوارق بني

 ً فرقة السيخ ،  ) نانك ( أسس. ، ونبذ اخلرافات اليت تفشت يف الديانة الربامهية  واحملبة بني الناس مجيعا
حلت يف أنكد الذي  –أي روح نانك  –رئاسة الفرقة من بعده ، معلنا أن روحه ) أنكد (  وعهد إىل

أنكد أسس وقواعد مذهب السيخ ، وأعلن املساواة م ، ووضع  ١٥٥٢تزعم السيخ حىت وفاته سنة 
هلند للدعوة إيل توطيد عرى احملبة والصداقة بينهم ، وأنشأ مراكز يف شىت أرجاء ا بينهم ، ودعاهم إىل

. كثريون   هجالل الدين أكرب ، ودخل يف مذهب شأن أنكد بعد أن زاره السلطان يعقيدته ، وقد قو 
ات اهلندوكية ، ودعا اهلندوس إيل نبذ اخلرافات وحرم على املرأة عادة تطوير املعتقد وقد سعى أنكد إىل

 ، م ١٥٧٤حرق نفسها ، عند وفاة الزوج ، ودعا الرجال إيل التزوج من األرامل ، وتويف أنكد سنة 
فيها حوضا  فوهبه قطعة كبرية من األرض بىن ، وخلفه رام داس ، وقد مشله السلطان أكرب برعايته

  . فرائض الغسل عند السيخ مقدسا إلقامة 
   

ا حىت جلوقد       العنف ومقاتلة املسلمني ، واعتدوا  إىل او أتطورت طائفة السيخ على أيدي قاد
م وازداد هذا العنف يف عهد زعيمهم بندا ، الذي دعا طائفته إيل قطع الطريق يف  عليهم وعلى ممتلكا

صاره ، لذلك كثر أتباعه من اللصوص والرعاع و البنجاب ، ووزع الغنائم اليت حصلوا عليها بني أن
و ازدادت قوة السيخ بضعف إمرباطورية املغول ، واشتدت . الغوغاء ، وأصحاب احلرف الوضيعة 

م على بالد املسلمني ، وأحدثوا باملسلمني مذابح مروعة ، واقرتبوا من دهلي ، وشنوا عدة غارات  غارا
ادر شاه شن ع فلجأ زعيمهم إيل اجلبال . دة محالت عليهم ، وأضعفهم يف ضواحيها ، على أن 

ادر شاه سنة  لنزاع حول العرش ، فعاد السيخ ، ضعف البيت اإلمرباطوري بسبب ا ١٧٩٢وبعد وفاة 
م فاستولوا ع إىل م وسلطا لى الهور ، نشاطهم القدمي وتعددت أعماهلم التخريبية ، واستعادوا قو

، ا من الهور مقرا هلم ، على أن قادة السيخ انقسموا على أنفسهم فرقا اختذو  و وسيطروا على البنجاب
) .                                                                       ٤٥٣،  ٤٥٢،  ٢٠٠٢الفقي ( ودارت املعارك بينهم 

 
ا الكث، هارمركز البوذية يف اهلند يبمنطقة كانت     يقيم فيها ألوف الرهبان ، اليت ري من األديرة و

فغزاها القائد املسلم ، حممد بن خبتيار اخللجى ، بأمر من السلطان اململوكي ، قطب الدين أيبك ودمر 
م ، و ، معابدهم  دولة املماليك املسلمة يف  استوىل على اإلقليم الذي انضم إىلوقتل الكثري من رهبا

وفشلت العقيدة البوذية يف االنتشار يف  ، ضعفوا البوذية ، واضطهدوا البوذينيكما أن اهلنادكة أ. دهلي 
اهلند ، ألن الرهبان مل يطوروا العقيدة حسب متغريات الزمن ، فضعفت يف اهلند ، وسعت إيل بالد 
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 ومما حيمد للبوذية،  صى ، حيث انتشرت انتشارا واسعاآمنة مثل الصني واليابان وسائر بالد الشرق األق
ا سعت إيل حتطيم النظام الطبقي يف اهلند  وتقوم البوذية على أساس عدم اإلقبال على إرضاء . أ

والتأمل من أهم مميزات البوذية ، ويقوم على أساس صفاء البصرية ومسة العقل ، . احلسن ، بل قمعه 
السعادة ، حني يبلغ ن مرحلة ويبلغ اإلنسا. ونزع الوهم واخليال وااللتزام باحلق اخلالص من األهواء 

مرحلة النرفانا األرضية اليت توصلة بالضرورة إيل النرفانا األبدية ، وهي السكينة أو الفناء ، أي  هبعمل
ا يتخلص اإلنسان من احلبس املفروض عليه يف هذه احلياة  ، وجود يفىن يف وجود أي ليست عدم ، و

جثمان ، حىت  حياة ، ومن جثمان إىل اة إىلويفىن باملوت وينتقل من حي ، والذي يبدأ بالوالدة ،
قوانني احلياة األرضية ، أي احلياة واملوت والوالدة ويصبح يف ذلك   هوال تنطبق علي. خل إيل النرفانا يد

(  إيل مرحلة الفناء نتقالاالكاملالئكة ، وسعادة اإلنسان تكمن يف التخلص من ثوب احلياة الدنيا ، و 
 ) .                                                            ٤٥٨، ٤٥٧،  ٤٥٥،  ٢٠٠٢الفقي 
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 ٌ يم   ( ) سورة ابراهيم آية *. } رَّحِ
قد و على أساس املذهب إيل سنة وشيعة ، يف اهلند انقسم  املسلمون سالم إىل اهلند و دخل اإل     

وهو   اإلسالم على املذهب السين ، عقب محالت السلطان حممود الغزنوي يف اهلنددخل اهلنود األوائل 
اإلسالمية يف اهلند ، ونشرت اإلسالم يف اهلند على املذهب السين ، كما  دنسين متشدد  وقامت امل

قدم علماء السنة إيل اهلند من خراسان وبالد ما وراء النهر ، ونشروا اإلسالم بني اهلنود على أساس 
وقدم الشيعة . من مسلمي اهلند يف دولة املغول من السنة  ىوكانت األغلبية العظماملذهب السين 

جبميع فرقهم إيل اهلند منذ فجر اإلسالم ، فلما ضعفت الدولة العباسية يف عصرها الثاين وضعفت 
ا على اهلند ، وفد اإلمساعيليون إيل السند ، مكونني يف القرن الرابع اهلجري د   ولة سيطر

قوية يف امللتان ، ووجد الدعاة اإلمساعيليون يف اهلند اإلسالمية استجابة قوية ، والتف حوهلم القرامطة 
بعد فشلهم يف البحرين والبالد اإلسالمية ، ومكنوا للقائد اإلمساعيلي ، جلم بن شيبان من السيطرة 

                                        ) .        ٣ ٩٠،  ٢٠٠٢الفقي (  .على مقاليد األمور يف امللتان 
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فقد شنوا عدة محالت على أطراف  الراشدين ، عهد اخللفاء منذرجع اهتمام املسلمني ببالد اهلند ي    
ا لنشر اإلهذه البالد  بن  ولكن أول محلة نظامية على بالد اهلند بدأت يف عهد اخلليفة الوليد ،سالم 
حيث أعد احلجاج بن يوسف الثقفي جيشا أسند قيادته إىل ابن أخيه حممد بن القاسم  عبد امللك ،
احتشدت القوات اإلسالمية ، و بكل ماحيتاج إليه من املؤن واملعدات  وزوده م٧١١هـ ،٩٢الثقفي سنة 

 ً ملسلمني مجوع كثريه إىل ديبل ، فانضم إىل ا يف شرياز ،مث زحفت إىل ثغر مكران ، ومنه اجتهت جنوبا
م ،و  ،* من امليد واجلات   ملك السند يف معركة عنيفة ،"داهر"ي مع اإلسالمواشتبك اجليش  قوي شأ

زمية انته ً نيواستيالء املسلم" داهر"ت  ا حامية تتكون  ،  على ديبل ، وأقام ابن القاسم مسجدا وترك 
م ،  .يف اهلند  ة يإسالممدينة   ديبل أول وأصبحت  من أربعة آالف جندي ، واصل املسلمون فتوحا

على برمهاناباد ،كما اخذوا يستولون  االستيالءوتقدم ابن القاسم صوب الشمال ومتكنت قواته من 
وكان الستيالء ، على البلدان اليت يف طريقهم حىت بلغوا امللتان ودخلوها عنوة وغنموا منها مغامن كثرية 

ا  كانتإذ   برية عند اهلنود من الناحية الدينية ،كنظرا ألمهيتها ال ة ،على امللتان أمهية كبري  املسلمني
أصبح وادي  املسلمنييف أيدي  هاوبسقوط ، املعابد الكبرية اليت حيج إليها اهلنود من كل حدب وصوب

م ، م قاسوا كثريا من ظلم  وجور اهلندوس  السند بأكمله يف حوز ورحب اهلنود حبكم املسلمني هلم أل
.  
  

وقامت الدولة العباسية ، حافظ خلفاؤها على بالد اهلند اإلسالمية ،  ملا سقطت الدولة األموية ،     
أكدوا  وعملوا على توسيع رقعتها ، ففي عهد اخلليفة املنصور دخلت كشمري يف حوزة العباسيني ،كما

م على امللتان ،   املسلمون على استوىل فقد هـ ١٥٩أما يف عهد اخلليفة املهدي سنة سيطر
  
  
  

ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ تسميهم املراجع العربية الزط ومها قبيلتان عربيتان هجرتا ديارمها فرارا من بطش وجور احلكومة الربامهية اليت كانت تعتربهم يف * ـ
  .رسون إال أحط املهنعداد املنبوذين ،وحترم عليهم امتطاء الدواب أو ارتداء املالبس الراقية ، وال ميا

 ، الد اهلند يف عهد املأمونـابع يف بتوما زالت فتوحات املسلمني تت وأحرقوا متثال بوذا ، مدينة باريد ،
  . ) ١٤،  ١٣، ٢٠٠٢الفقي ( واملعتصم حىت سيطروا على البالد الواقعة بني كابل وكشمري وامللتان 
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 الرتكيسالمي يف اهلند ورسخت أقدامه وقامت له دولة منذ أن بدأ السلطان استقر احلكم اإل     
اهد  ، تعاقبت  ، وامتد ألكثر من مثانية قرون م١٠٠١فتوحاته العظيمة يف اهلند سنة  حممود الغزنويا

 واملساواة، وازدهرت احلضارة يف أثنائها الدول واألسر احلاكمة، ونعم الناس باألمن والسالم، والعدل
  ب واأللبا   العقول األبصار وتبهر  اهلند ختطف  يف   على النحو الذي ال تزال آثارها الباقية

www.wikipedia.com).. (  
  

من أقوى  كانت  سالممما ال شك فيه أن الرغبة يف اجلهاد ورفع راية اإلسالم  يف غري بالد اإل     
م ، م على رأس   ٩٧٦سنة   *حيث سار سبكتكني األسباب اليت دفعت الغزنويني إىل القيام بفتوحا

راجا الربامهة ، يف مشال غرب اهلند وفتح قالعا "جيبال "جيش كبري إىل بالد اهلنادكة اليت حيكمها 
وكان الستيالء ، بالده ساملا ظافرا  حصينة على شواهق اجلبال ، ومن بينها مدينة كابل ، مث عاد إىل

تسيطر على  كانت   وذلك ألن كابل سبكتكني على كابل أثر كبري يف إضعاف شأن مملكة جيبال ،
كما أسفرت غزواته لبالد اهلند عن امتالكه بعض البلدان ،  املسالك املؤدية إىل السهل اهلندي اخلصيب 

ية ،مما مهد خللفائه سبيل الفتح املزيد من البلدان اهلندية والقالع يف الشمال الغريب من شبه القارة اهلند
تنطوي على  كانت   اليت) سبكتكني (وعندما توىل حممود الغزنوي اخلالفة سار على سياسة  والده .

 بسط سيطرة الدولة الغزنوية على بالد اهلند،وساعد على ذلك قرب غزنة من بالد اهلند الشمالية ،
  اليت تشرف على سهوهلا ، كما رأى فيها ميدان اجلهاد األكرب  ووقوعها على قمة اهلضبة

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرباطورية الغزنويني وعندما توىل حممود الغزنوي اخلالفة سار على إيث يرجع الفضل إليه يف وضع اسس و أحد الذين حكموا غزنة ،حهو * 
بسط سيطرة الدولة الغزنوية على بالد اهلند،وساعد على ذلك قرب غزنة من بالد اهلند  اليت تنطوي على) سبكتكني (سياسة  والده 

الشمالية ،ووقوعها على قمة اهلضبة اليت تشرف على سهوهلا ، كما رأى فيها ميدان اجلهاد األكرب فغزاها سبع عشرة غزوة ،على مدى 
 فتح إقليم كابلستان ،وفتح امللتان وكشمري ، وسعى إىل نشر اإلسالم سبعة وعشرين عاما ، حىت خضع له مشال شبه القارة اهلندية ،فأمت

م يف عاصمتهم الهور طوال مائة  وإحالله حمل الربمهية يف كل مكان ،وأخضع البنجاب حيث استطاع خلفاؤه من بعده أن يثبتوا سلطا
ر الكنج ليختم فتوحه يف اهلند    .باحتالل كجرات ومخسني سنة ،واندفع يف فتوحاته إىل ما وراء 

 على مدى سبعة وعشرين عاما ، حىت خضع له مشال شبه القارة اهلندية ، فغزاها سبع عشرة غزوة ،
مهية يف كل اوفتح امللتان وكشمري ، وسعى إىل نشر اإلسالم وإحالله حمل الرب  ، فأمت فتح إقليم كابلستان

م يف عاصمتهم الهور طوال  وأخضع البنجاب حيث استطاع خلفاؤه من بعده أن يثبتوا مكان ، سلطا
ر الكنج ليختم فتوحه يف اهلند باحتالل كجرات  مائة ومخسني سنة ،  .واندفع يف فتوحاته إىل ما وراء 

 ً هلم يعترب بدء حكم املسلمني احلقيقي يف  والواقع أن محالت الغزنويني يف بالد اهلند واختاذهم الهور مقرا
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ونشروا نفوذ املسلمني  تولوا سلطنة دهلي ،فقد ذين ورثوا الدولة الغزنوية أما ملوك الغور ال هذه البالد ،
  .  ) ٩٣،   ٢٠٠٢الفقي ( يف أرجاء بالد اهلند الشمالية قاطبة 

  

 
قامت الدولة املغولية بشبه القارة اهلندية يف القرن العاشر اهلجري ، فوصلت باحلكم اإلسالمي يف     

ا هذه ا لبالد إىل أرقى صوره ، وبنفوذ املسلمني إىل أوسع مداه ، وبالعقيدة اإلسالمية إىل أقصى درجا
م  بذلك كله إىل حتويل ماليني عديدة من الذيوع و االنتشار ، حىت بلغت من أهل اهلند عن معتقدا

م  ورسومهم إىل فنون املسلمني ول م ولغا م ورسومهم القدمية إىل دين املسلمني ، وعن فنو  ( غا
. )  ١٠٥،  السادايت 

  
ا حنو ثالثة قرون، منذ أن  املغولكانت إمرباطورية      يف اهلند آخر دولة حكمت اهلند، ودام سلطا

وتواىل على حكمها عدد من  . يف النصف األول من القرن العاشر اهلجري بابرأسسها ظهري الدين 
ضة عظيمة "جالل الدين أكرب"السالطني العظام يأيت يف مقدمتهم السلطان  ض بالدولة  ،  الذي 

ا الذي اشتهر ببنائه " شاه جهان"والسلطان . وجنح يف تنظيم حكومة أمجع املؤرخون على دقتها وقو
، ومن عجائب الدنيا املعروفة  وهي تُعد من روائع الفن املعماري" ممتاز حمل "لزوجته " تاج حمل"مقربة 

الذي متسك بالسنة وأشرف على املوسوعة املعروفة بالفتاوى اهلندية أو " أورنك أزيب"والسلطان 
مث أتى حني من الدهر ضعفت فيه .  ، وهو اسم اشتهر به يف اهلند"عاملكري"، نسبة إىل العاملكريية

الدولة بعد قوة، وانصرف رجاهلا إىل االهتمام مبصاحلهم اخلاصة، وإيثار أنفسهم بالكنوز اليت حصلوا 
م، وانتهز  ولية يف اهلند، فزحف عليها سنة الفارسي فرصة تردي الدولة املغ" نادر شاه"عليها يف فتوحا

، وأحدث بدهلي عاصمة الدولة الدمار واخلراب، وأعمل السيف يف أهلها، ورجع إىل بالده  م١٧٤٠
  . ) . (www.wikipedia.comحممالً بغنائم هائلة




  
 

( الذي كان مملوكًا تركيًا ، وقائدًا جليش السلطان ) الدين ايبك الرتكي  قطب( وقد أمر ببنائها      
( ، وذلك بعد أن قتل السلطان ) دهلي ( اليت عرفت فيما بعد باسم  ) دهلي ( ملك ) حممد الغوري 
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قامة سلطنة له إحتريرها ، و ) قطب الدين ( ستطاع من قبل الطامعني ، مث ا) دهلي ( واحتلت ) الغوري 
، وهكذا أمر بتشييد تلك املنارة من احلجر الرملي ) البنغال ( ، حيث مدّ بعدها نفوذه إيل والية  فيها

  .بيض ، ختليدًا النتصاره ذاك األمحر ، ومن املرمر األ
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  يوضح منارة قطب يف اهلند  ) ١٤(  شكل 

  ) www.google.com(  :عن 
  

ة ،  ، ، مزينّة بالنقوش والزخارفوقد جاءت فريدة يف ارتفاعها        ّ ميكن الصعود تعلوها يف النهاية قب
ّ ، حيث ميكن اإلشراف على مدينة  وقد . كلها ) دهلي ( إيل أعالها ، بواسطة درج حلزوين داخلي

فة إيل جانب بعضها نة ، على شكل أنصاف أعمدة ، مرصو حنت سطح األقسام الثالثة السفلي للمئذ
سمني العلويني منها ، مستويًا ، وقد حفرت على القسم السفلي من املئذنة ، ، بينما جعل سطح الق

. و أن حممدًا عبده ورسوله  آيات قرآنية ، وشهادة أن ال إله إالّ اهللا 
  

اليت ) أغرا ( مدينة  ، ثالث أباطرة املغول يف اهلند ، يف) أكرب ( أمر ببنائها اإلمرباطور املغويل      
ي األمحر ، الذي نقل إليها من بلدة  . ) دهلي ( أصبحت العاصمة بعد  ( وقد بنيت من احلجر الرمّل

ي واختري هلا مكان االقريبة من أغرا ، وحيث يتو ) فتح بورسيكري  فر هناك مثل ذلك احلجر الرمّل
ر  اخلضراء ، اليت متوج بالورود و  ، حيث تنتشر من حوله السهول واحلقول) مجنا (مشرف ، قرب 
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وتعترب هذه القلعة آية يف الفن ، فقد غّطيت جدران  .األزهار ، واليت تكثر فيها األشجار الباسقة 
ا جدران الربوج  مت  ّ م باألحجار الكرمية ، كما طع ّ ا باملرمر األبيض احملفور، واملطع ا ، وشرفا قاعا

  .ا ، حواجز من املرمر املزخرف واملفرغ واجلواسق والشرفات ، اليت أقيمت هلــ
 

 
ّ ( يعترب       زخارفه ، آية  ، صرحًا حضاريًا رائعًا ، فقد جاء بنيانه غاية يف اإلتقان ، وجاءت) تاج حمل

قد استمر العمل و .يف الروعة واجلمال ، كما كانت األلوان املختلفة فيه ، بديعة التناسق ، رفيعة الذوق 
ة فيه ، م ، الرافد ) مجنا ( عامًا بال توقف وقد اختري له مكان ، يقع على الضفة اليمىن لنهر ) ٢٢(دّ

بين مدخل هذا  . ) أغرا ( كيلومرتين ونصف ، عن مدينة )  ٢.٥( على بعد )  االغاجن( اجلنويب لنهر 
ي األمحر ، ومن املرمر األبيض ، وعلي يسار هذا املدخل و ميينه ويف أعاله ،  الصرح ، من احلجر الرمّل

نَّةُ { ، ) الفجر ( سورة خواتيم حفرت  ِ ئ َ ْطم ُ ُ اْلم ا النـَّفْس َ ه ا أَيـَّتـُ َ بِّكِ * ي َ ىلَ ر عِي ِإ ِ ْج يَّةً * ار ضِ ْ ر َ ةً م َ ي اضِ َ *  ر
ادِي َ ب ِ عِ ِي يف ل خُ نَّيتِ * فَادْ َ ِي ج ل خُ ادْ َ وقد كتبت باخلط الثلثي املتداخل ، وقد عمد اخلطاط  إيل . } و

 ت واحلروف أكرب ، كلما ارتفع فيها حنو األعلى ، كي تكون مجيعها واضحة لعني القارئجعل الكلما
 .  
  

ما حديقتان اوأمام هذا املدخل ، تقوم حبرية صن        ا ممران عريضان ، وحتف  ة ، حييط  ّ عي
 إىلويتدفق املاء  .واسعتان ، وعلى سطح تلك البحرية ، تنعكس صورة ذلك الصرح ،ببهائه ومجاله 

تنثر يف اجلو ، فوق تلك ) شاه جيهان ( نافورة ، كانت يف عهد امللك ) ٢٤(تلك البحرية ، من 
البحرية ، ماء الورد اخلالص ، الذي كانت تعبق برائحته ، مجيع األرجاء احمليطة بالصرح ، والقريبة منه 

ي وقد أقيم حول ثالث جهات من اجلهات األربع للضريح ، أربعة أبنية ، شيدت م ن احلجر الرمّل
م باألحجار الكرمية ّ ، وثانيهما ) مسجد للصالة ( أوهلا على يسار الصرح ،  : األمحر ، املزخرف واملطع

ا ) بيت للضيافة ( على ميني الصرح  ، أما البناءان اآلخران ، فهما قائمان خلف الصرح ، وقد أعدّ
تني  ّ تاج ( وقد أقيم صرح .ليكونا قاعتني للموسيقى ، متشا  ، على قاعدتني مرتفعتني ،) حمل

ويتم الوصول إيل القاعدة األوىل ، عن طريق بابني جانبيني ، توجد أمام  ، تغطيهما احلجارة املصقولة 
  .كلٍ منهما ، درجتان ، توصالن الداخل ، إيل القاعدة الثانية العليا 
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  تاج حمل يوضح املعلم  ) ١٥ (شكل 

  )مدونة املصور ثامر الطاسان :عن ( 
وجيب على الزائرين خلع نعاهلم ، قبل السري على القاعدة العليا ، اليت تؤدي إيل الصرح ، الذي      

ّ منها  اة حبجارة مصقولة ، من وهي مغط .مرتًا ) ٦٠(أقيم يف أطرافة األربعة ، أربع مآذن ، ارتفاع كل
رجة ، توحي للناظر ، بأن أحد هذين  ّ املرمر األبيض ، واملرمر األسود ، على شكل سطوح متجاورة متع

ما أملسان ، وعلى  مستوى واحد  وتغطي  .السطحني بارز ، وأن اآلخر حمفور ، وما مها كذلك ، وأ
والضريح الذي كان قد ) نور جيهان ( ضريح  حجارة املرمر ، البيضاء واملصقولة ، املبىن القائم ، فوق

لنفسه ، جبانب ضرحيها قبل وفاته ، وقد حفرت فيها بدقة بالغة ، أشكال متثل ) شاه جيهان ( أعده 
مة باألحجار الكرمية ، وقد  ّ وصلها  متّ أنواعًا خمتلفة من األزهار ، و الورود ، والزنابق ، وكلها مطع

وقد أقيم فوق ذلك البناء ، و فوق مدخله  . رائعة التنسيق والرتتيب ببعضها لتعطي أشكاالً هندسية ، 
ة صغرية أخرى ،، ترتكزان على  ّ ة صغرية ، وعلى يسارها قب ّ ة كبرية من الطراز املغويل وعلى ميينها قب ّ ، قب

كما أحيط املبىن ، بأعمدة رخامية رشيقة ، مرتفعة ، هلا شكل . أعمدة ، تنتهي يف أعالها ، بأقواس 
ملآذن النحيلة ، وعلى طريف مدخل البناء ، توجد أربع شرفات قائمة يف واجهته ، وهي شرف داخلية ، ا

املدخل ،بواسطة ثالث درجات ، وقد نقشت على  ، عرب أبواب تتوسطها ، ويرقي إىل لزائراويعرب إليها 
داخل البناء ، وقد ويف صدر ذلك املدخل ، يوجد الباب املوصل إيل . )يس(ميينه ، وعلى يساره سورة 

  ) .إذا الشمس كورت ( نقشت على يساره وميينه ويف أعاله ، سورة 
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فها اإلمرباطور  شاه جيهان        ، اليت ) قلعة دهلي احلمراء ( من اآلثار اإلسالمية الرائعة ، اليت خّل
ببنائها ، لتكون مسكنًا ، له وحلاشيته ، ، واليت أمر ) دهلي ( جندها اليوم يف اجلزء القدمي يف مدينة 

) ٩(ومقرًا جلنده اخلاص ، ولتضم الدوائر الرمسية ، اخلاصة بالشؤون امللكية ، وذلك بعد انقضاء 
،  ) دهلي ( مدينة  إىل) أغرا ( صمة ملكه ، من مدينة سنوات على وفاة زوجته ، حيث نقل مركز عا
وقد اختار  .ري فيه أحاسيس تؤمله وتقض مضجعه أحيانًا كي يبتعد عن موطن ذكرياته ، اليت كانت تث

ر  ائي زمانه ، بعد أن حدد موقعها ، عند منعطف  لتخطيط تلك القلعة ولبنائها ، أبرع مهندسي ، وبنّ
ر ) مجنا (  ة احلمراء  ،) الغانج ( رافد ،  ّ ا بنيت من احلجارة الرملي وقد دعيت بالقلعة احلمراء ، أل

حد كبري ، ينتهي   جان للمراقبة ، يشبهان املآذن إىلما يراه القادم باجتاه تلك القلعة ، بر  وأول. الصلبة 
ن األقواس ، وحيتالن اجلزء األوسط من السطح القائم فوق مدخلها ، وحيصران  ّ ّ منهما جبوسق مثم كل

عميق ، ميكن وحييط بالقلعة خندق  ، بينهما ، سبع قباب ، مبنية من املرمر األبيض املصقول الالمع
  . ملؤه باملاء ، إذا لزم األمر ، وللقلعة سور عال ، يشتمل على أبراج دفاعية 

  

 
) القلعة احلمراء ( ، على مرتفع من األرض ، قبالة  هو اجلامع الذي بناه اإلمرباطور  شاه جيهان      

ى طريف مدخله منارتان حنيلتان ، بينما ، وقد أقيم علست سنوات ) ٦(ه مده ؤ تغرق بنا، وقد اس
املسافة  ، أفاريز ةأقيمت يف زوايا البناء األربع ، أربع منارات كبرية ، وقد أحيطت كل مئذنة ، بثالث

كما غطيت جدران تلك املنارات ، مبرمر أبيض ، أدخلت فيه خطوط من املرمر . بينهما متساوية 
ة كبرية ، على طرفيها وتعلو القسم األوسط من سقف اجل . األسود ّ ان أقل ارتفاعًا وحجمًا ’ امع ، قب قبتّ

ة الكبرية ، وكلها مبنية على الطراز املغويل ، ذي الشكل البصلي  ّ ويف صحن هذا اجلامع ، . من القب
غرفة بيضاء ، يشرف عليها شيخ ، حيفظ يف خزانة خاصة مقامة يف ركن منها ، شعرًا من حلية النيب 

يه وسلم وخفه ورقًا من جلد الغزال ، كتبت عليه آيات من القرآن الكرمي ، خبط حممد صلى اهللا عل
ا نقلت من  اإلمام علي كرم اهللا وجهه ، وبعضها اآلخر خبط ابنه احلسني ، رضي اهللا عنه ، ويقال بأ

ئمة بني خزائن اخللفاء العباسيني إيل اهلند ، ونقلت إيل هذا املسجد بعد إمتام بنائه ، ويف الساحة القا
، الذي تصدى ) موالنا أبو الكالم زاده ( هذا املسجد ، والقلعة احلمراء ، أقيم ضريح الزعيم اهلندي 

، الذي اختار له هذا املكان ، كي يدفن فيه ، إذ كان يلقي آخر ) رو ( لالستعمار ، مع صديقه 
  .خطبه له ، يف ذلك اجلامع الكبري ، قبل أسبوع من وفاته 
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  .املسجد اجلامع  ) ١٦( شكل 

  ) www. Maktoob .com(: عن 
  

 
شاه ده ، والذي توىل احلكم بعد أبيه بناه اإلمرباطور اورانغزيب  ، الذي عرف بزهده ، وكثرة تعب     

كي يؤدي صلواته فيه ، بدالً من ذهابه إيل ) القلعة احلمراء ( جيهان  ، وقد اختار له مكانًا قريبًا من 
ويتألف من بناء صغري ، من املرمر األبيض الالمع ، أقيمت على ، امع الكبري ، البعيد عن القلعة اجل

جنبات سطحه مآذن حنيلة وقصرية ، تتوسطها ثالث قباب ، بصلية الشكل ، تعلو سقف املسجد ، 
ة الوسطى ّ ويعترب هذا وعندما تسطع الشمس تنعكس أنوارها عليه ، يبدو كاللؤلؤة املشعة  .أكربها القب

  . املسجد آية من آيات الفن املغويل ، بروعة هندسته ، ومجال شكله ، وحسن تذويقه 
  

 
 يف غرب اهلند ، إىل) حيدر آباد ( حافظ بشري شهاب  يف مدينة املهندس هو املسجد الذي بناه      

ذا املهندس فيها سرًا عجيبًا ، مل ن أودع ها، وأهم ما فيه منارتاه اللت) كامباي ( الشمال من خليج 
إذا ما صعد شخص إيل إحدى املنارتني : يستطع مهندسو الشرق والغرب حله حىت اليوم ، وذاك إنه 

وقام بدفع جدار احلاجز املقام حول الطنف املوجود يف أعلى املئذنة ، الذي يقف عليه ذلك الشخص 
تز معها وبنفس النسبة املنارة ، وكرر دفعه له عدة مرات ، فإن املنارة ال تلبث أ تزا اهتزازًا خفيفًا ، و ن 

ً منهما  الثانية املقابلة ، ويستدل على ذلك ، من اهتزاز الكرات اليت علقت خبيطان ، يف إفريز طنف كل
  . ، خصيصًا للكشف عن ذلك 
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مـن سـهول هنغاريـا أو  دوا إليهـا عبا عريـق احلضـارة ، وقـد وفـغزا اآلريون شبه جزيرة اهلند فوجدوا ش     

احتـل اآلريـون الـبالد كافـة واسـتتب ، حيـث م .ق١٨٠٠من املنطقة احمليطة ببحر قزوين وكان ذلك عام 
ويف .. حضـارة جديـدة يف أرجـاء اهلنـد كلهـا  وأقـامواانـدجموا يف احلضـارة الـيت وجـدوها هنـاك فكـم احلهلم 

بعد الفتح اإلسالمي مث حكمها  اهلند  ني القرنني السابع والثامن امليالديني حكم العربالفرتة الواقعة ماب
  .ليز فيما بعد احتلها اإلجن مث  املغولالغوريون و 

  

من قبل الكثري من الدول األوروبية ، اليت كان على رأسها بريطانيا  لالستعمارتعرضت اهلند       
أن يزحف اإلجنليز للسيطرة اليت كانت سائدة هناك إىل األوضاع  جنليز ، حيث ساعدتاملتمثلة يف اإل

م املخادع حتت ستار شركة اهلند الشرقية، وانتهى احلال بأن دخل  على اهلند بسياستهم املاكرة وبأسلو
م يف البنجاب" دهلي"اإلجنليز  .  يف مستهل القرن التاسع عشر امليالدي، وبسطوا سلطا 

فقد املسلمون يف الفرتة اليت استوىل فيها اإلجنليز على اهلند ما كانوا يتمتعون به من سلطان و      
ونفوذ، وإمساك مبقاليد األمور، واحتكام إىل الشرع احلنيف يف كل األمور، ومل يكن لسالطني دهلي من 

م، فعمدوا إىل تغيري الطابع اإلسالمي  لبعض املناطق اهلندية احلكم شيء، ومتادى اإلجنليز يف طغيا
ذات األمهية الكبرية، وإىل حماربة التعليم اإلسالمي واالستيالء على األوقاف اإلسالمية، وأذكوا نار 

  ).  www.wikipeda.com ( وة بني املسلمني والطوائف األخرىالعدا
  

 ١٢٧٠فالفرنسيون وقامت ثورة املسلمني يف عام ،  ديون فاهلولن، مث جاء املستعمرون الربتغاليون       
واستوىل املسلمون على دهلي  .  ستأثروا بالقسم األكرب من البالدهـ ضد املستعمرين االجنليز الذين ا

وحبسن معاملة الناس مجيعا ولكن احلركة ، والتزم املسلمون بعدم االعتداء على االجنليز من عسكر وغريه 
بينما رحب ، اضطهد املسلمون  وصودرت أمالكهم وهدمت مساجدهم  و   فشلت يف النهاية

اشرتوا األرض حىت مل يبقى  ف، اهلندوس باالجنليز فقلدوهم الوظائف وأتيحت  أمامهم سبل الثراء 
ا من قبل %  ٥للمسلمني سوى  ونال اهلندوس احلظوة يف فرص التعليم . من األراضي اليت كانوا ميلكو

اضطر املسلمون لتجنب املدارس إذ كانت بأيدي املبشرين  أو حتت إدارة املستعمرين   يف حني، أيضا 
م يف احلكام  ومن مث تأخر املسلمون ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا  عالوة على اضطهادهم سياسيا   وأذنا

  .  االسالم يف اهلند
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عـاد غانـدي إىل اهلنـد عـام ستعمر الربيطاين يف اهلنـد ، فبعـد أن دورا كبريا ضد امل املهامتا غانديأدى     

م كـان معجبـا باإلمرباطوريـة الربيطانيـة وكـان حيــث السـكان علـى أن تقـف إىل جانـب بريطانيــا يف ١٩١٤
اء هذا االحتالل  وَّن لديه قناعة بضرورة إ تجربة ، مما كَ ُ احلرب العاملية األوىل ، إال انه وجدها متحكمة م

م الـيت ارتكبتهـا القـوات الربيطانيـة يف حـق اهلنـود ، ويف عـام ١٩١٩األمر ضراوة جمزرة أمريتسار عـام وزاد 
مت مقاطعة بريطانيا وبضائعها فألقي القبض على غاندي وأودع السجن ، بيد أنه أفـرج عنـه بعـد  ١٩٢١

 اهلندي وكان هدفه سنتني لسوء حالته الصحية ، فاستأنف حياته السياسية وأصبح رئيسا للمؤمتر الوطين
ــبالد مــن االســتعمار  ــر ال ــالوطن وقــاد كفــاحهم مــن أجــل حيــث الرئيســي حتري ــزاز ب أيقــظ  يف اهلنــود االعت

  .  )١٠٣،  ٢٠٠٣خوري ( االستقالل عن بريطانيا 
       
ا مجيعًا واملسلمون اهلنو اال ومبا أن عقائد اهلند تقوم على النظم     د يغايرون سواهم من جتماعية لسكا

ُصـروا علـى  م وتقاليدهم ، فلـم يكـن هلـم بـذلك منـاص مـن أن ي سكان هذه البالد مغايرة تامة يف عقيد
ا بشبه القارة اهلندية ، فال تضيع بذلك اقليتهم الضخمة  م تضم املناطق اليت يسودو قيام دولة خاصة 

م يف غرب شبه القارة هـ  قامت د ١٩٤٦يف وسط الغالبية اهلندوسية ، ففي عام  ولة باكستان اخلاصة 
  ).  ٥،  السادايت (اهلندية وشرقها 

  

 
تمع اهلند     ا مظاهر شىت من  ييسود ا مسات خاصة من العادات و التقاليد حتمل يف طيا

التحف املعمارية كما جتمع بني املتناقضات يف كل األمور ، فهي دولة جتمع شدة الثراء ، وشدة الفقر ،  
  .  الفخمة ، وكذلك العشوائيات 

  

 
 

يف عصر املغول  يةاإلسالماهلند حدث تغري اجتماعي يف دولة نبدأ التعرف على جمتمع اهلند منذ أن     
م من خراسان وبالد ما إيل بالد اهلند وراء النهر وبالد األفغان عموما  ، إذ قدم املغول وأنصارهم وأعوا

ا ، ومنهم الوالة ورجال القصر وكبار موظفي الدولة واجلند والشرطة ، وكان من الصعب  ، واستوطنوا 
م وتقاليدهم ، وأدى  اندماجهم مع اهلنود ، الختالف الدين واللغة واجلنس وظلوا حمتفظني بعادا
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صر األفغاين بالعنصر اهلندوسي إيل أكرب دمج العن السلطانانتشار اإلسالم بني اهلندوس ، و حماولة 
( .حدوث تزاوج بني الفريقني ، ونشأة عنصر جديد جيمع مميزات العنصرين ، ويقوي الصلة بينهما 

      ) . ٣٤الغوري ، 
  

 
تمع يف اهلند إىل طبقات وهو تقسيم حاد فيوجد من يرتفع مستواه املادي كأغىن دول  ينقسم ا

تمع إىل طبقات، فاألوىل  .من ال جيد قوت يومهاك هن العامل، و ويعتقد اهلندوسي أن آهلته قسمت ا
من رأسه، وهي تضم املعلمني والكهان، واحلكام، أما " برامها"خلقها اإلله " الربامهان"العليا هي 

خلقها من صدره وهي تضم احملاربني، ورجال األعمال الكبار، فقد " الكشاشري"الطبقة الثانية 
الدنيا "تضم املزارعني ،وأصحاب املهن احلرة ،و الطبقة األخرية و خلقها من بطنه " فيثيا"والثالثة 

ا " شودر ا اإلله الرتكا وخلقها اإلله من باطن قدمه وهي طبقة منبوذة خارجة عن رمحة اإلله يعذ
لة التقمص املمتدة املعاصي يف جيل سابق، وال أمل هلا يف االرتفاع إىل طبقة أخرى إال من خالل رح

وهم يسكنون حمطات القطارات اليت ال تصل يف مواعيدها، فمنهم املتسولون املنبوذون .  عرب األجيال
ا أخا العراة الذين يطاردون الناس املارة يستعطفون بوجوههم املتعبة يد دالذابلة اليت حفر الفقر 

ذ عيتهم لواقعهم إلزالة الفكرة الراسخة مون، وال يوجد من يهتم بتو و وجتاعيد وتشوهات، وكذلك ا
م أما السيخ فهم يتميزون باملستوى املادي املرتفع والعمل . عندهم بأن اآلهلة ال تقبل أن تتغري حيا

   باألعمال اليت جتلب األموال ومساعدة من ال جيد فرصة عمل
  

تمع اهلندي يف      متيز طبقي انقسم إىل ثالث قبل انتشار الدين اإلسالمي يف اهلند ، عاش أفراد ا
تمع ، فظهرت آثار تلك التفرقة الطبقية   ن من و بشكل كبري جدًا عاىن منه الكثري  طبقات سادت ا

تمع من الطبقات األخرى املنبوذين الذين حرم عليهم اال   . ختالط بأفراد ا
 

يليهم و يف أعاله ،  صنف الكهنةيإىل طبقات متباينة على شكل هرم ، يف اهلند قسم الشعب وين     
ن الذين ترفضهم كل طبقة ، وحتتقرهم كل مجاعة ، فال و فاخلدم ، وهناك املنبوذ،  ع ا احملاربون ، فالزر 

م    . يلتقون 
  
 تمع يف اهلند مستمرا على الرغم من أن اإلسالم ألغى النظام الطبقي ظل التمييز بني طبقات ا

، فبينما يعيش األغنياء يف ترف يف اهلند ني الفقراء واألغنياء اهلوة الشاسعة بولكن ظلت املوروث ، 
سبب تعسف بونعيم يعيش الفقراء يف شظف من العيش ويف بؤس وشقاء ، والكثري منهم هجر أرضه 
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الذي ف. احلكام  يف مجع الضرائب الباهظة منهم  ، أو بسبب االضطرابات السياسية واحلروب األهلية 
يعتقد ويتصور أن احلياة يف اهلند مزدهرة اقتصاديا ، وحقيقة األمر أن باهلند ثروة  يزور املـدن اهلندية ، 

ولكن نظرا لسوء توزيعها ، جند أن غالبية الناس حتت مستوى الفقر ، والقلة من النبالء . كبرية 
واحلاشية يف ترف ونعيم حبيث يغريون مالبسهم عدة مرات يف اليوم ، ويكثر استهالكهم للطعام 

  .ض عن حاجتهم ،بينما عامة الناس حمرومون من اخلبز ويفي
  

تمع اهلندي مع التطورات و       قد أدى نظام الطبقات يف اهلند ، إىل عدم تالئم قسم من أفراد ا
ت يف كيان شبه جزيرة اهلند نقسامات اليت ظهر  تقسيم سياسي ، ترك آثاره يف االاحلديثة ، كما أدى إىل

  . ة اليت تعاين منها واليات اهلند احملتلة ضطرابات املستمر ، واال
  
تمع اهلندي اإلسالمي على  ويقوم تقسيم     :ا

 
تمع اإلسالمي يف اهلند ، وهو صاحب السلطة املطلقة يف دولته ، واملشرف على        وهو على رأس ا

يئة سبل احلياة وعليه محاية احل، وعليه أن يبذل كل جهد ملساعدة أعوانه وأقاربه .  ءكل شي رمي ، و
زوجات  –ه مخسة أالف امرأة أكرب كان لدي السلطان جالل الدين نإ: احلرة الكرمية هلن ، ويقال

ن فريق من النساء والوصيفات بالقصر  وجوار دار . وحمظيات ، ويعتين  ُ وللملك مطبخ كبري ، ي
ملوسيقى والرقص ، وحيضرها خلق كثري بواسطته ، وتقام االحتفاالت باألعياد واملواسم ، باألغاين وا

  .بدعوة من القصر
 

م اليت قدرها باثنيت كان       امللك يوزع النياشني و األسهم على رجال دولته على اختالف طبقا
 .وهذه السهام عبارة عن ذهب خملوط بنسب خمتلفة من املعادن ، وذلك حسب أمهيتهم . عشرة طبقة 
 

ناء الطبقة االرستقراطية ويشغلون املناصب الرئيسية يف الدولة ، وهلم مكانة مرموقة  من أبويكونون      
ومعظم النبالء يعيشون يف . وكل من تزداد مكانته  يف الدولة ، يتطلع وحيلم باالنضمام إيل طبقة النبالء 

امللذات  ترف ، ويؤسسون منشآت فخمة ، وعمائر عظيمة ، وبعضهم يبدد أمواله يف اللهو والعبث و
اليت تكلفهم  األجنبية، وهم مطالبون بتقدمي اهلدايا للملك يف مجيع املناسبات وهم مغرمون بالبضائع 

  .الكثري من دخوهلم 
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تتكون الطبقة املتوسطة من التجار األغنياء ، أصحاب املهن ، كاألطباء واملعماريني وأرباب      
لة ، وعاشت طبقة التجار يف خوف من مصادرة احلكام احملليني ألمواهلم ، الوظائف الرئيسية يف الدو 

) املنصب دار ( حاب وأص. هم فيه من نعيم وثروة ، حىت ال يسرتعوا انتباه احلكام   لذلك أخفوا ما
يف املظاهر والرتف والنعيم ، وال يتورعون عن ) املنصب دار ( حاكاة كبار أصحاب مب يقومونالصغار 

م و مظاهرهم ، واالقرتا الرشوة أو احلصول على األموال من الناس دون  يلجأون إىل ض لتغطية نفقا
تمع ، فيبذلون كل ما لديهم ) املنصب دار ( وجه حق ، وليس هلؤالء أصحاب  الصغار أي تأثري يف ا

م الضرورية ، ويتأثرون باألزمات اال قتصادية من جهد لتحصيل األموال اليت تكفيهم لتغطية نفقا
 .واحلروب والفنت اليت تؤثر على دخوهلم وبالتايل يهبط مستواهم املعيشي  

  

 
تتكون طبقة العامة من صغار التجار والباعة اجلائلني والزراع والصناع واخلدم والعبيد ، ومعظم      

، وكثري منهم هؤالء يعيشون يف شظف من العيش ويف بؤس وشقاء ، وقد يلبسون مالبس بالية وممزقة 
ميشي حايف القدمني ، وال ميكنهم ارتداء املالبس الصوفية يف الشتاء ، إمنا يرتدون املالبس القطنية 

م بسيطة وأملهم يف احلياة ضئيل ، وحياة البائعني وصغار التجار أفضل من العناصر األخرى  . وحيا
م يف احلياة ، وال يسمح هلم باالندماج يف م يعيشون يف كنف اخلدم حتت رمحة ساد تمع ؛ أل  ا

م  وحياة أهل احلرف الفنية صعبة وشاقة ، ويعملون بأجور زهيدة ، وخصوصا يف القرى ، وليس . ساد
اعات ، وعليهم ترقب الفرص للحصول على الطعام ؛ لذلك فإن  لديهم طعام كاف ، إال يف وقت ا

م املنتج وحياة العامة صعبة وشاقة ، وخصوصا . ون له فرص الزراع للحصول على الطعام أفضل ، أل
يف ظل حكام 
م  يستغلو
م من  وحيرمو

  .التعليم 
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  يوضح طبقة العامة و املزارعني يف اهلند )  ١٧ (شكل 
Siddhagiri Museum  )  (  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 ون عدة جنحت اهلند يف رسم صورة متميزة هلا يف أذهان شعوب العامل من خاللعلى مدى قر      
تقليدي للنساء  جمموعة من الرموز التقليدية اليت ال توجد يف غريها من الدول ، وكان الساري وهو زي

 ٥٠٠٠ إىلاليت ميتد تارخيها  ةيعترب  من أقدم األزياء التقليديأحد هذه الرموز املميزة ، فهو  ، اهلنديات
ي اهلندي سنه ، وعلى عكس بقية األزياء اليت تتغري من وقت آلخر مع كل موسم ، صمد ثوب السار 
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الثوب اهلندي ضمن ة العاملي األزياءعدد من دور  أدخلتوقد  ةاحلديث ةأمام مجيع تقاليع املوض
ا  ا اهلند ةالفاخر  األقمشةوباستخدام خامات  خمتلفة بأشكالجمموعا حىت مل يعد خيلو .  اليت تشتهر 

اليت تواجه  ةالوحيد ةولعل العقب. زي اهلندي التقليدي عن ال مأخوذةعاملي من ملسات  أزياءعرض  أي
  .اليت تتقن ذلك منذ الصغر  ةليت ال جتيدها سوى املرأة اهلنديارتدائه وا ةاملرأة هي طريق

  
  

  
  يوضح أشكال خمتلفة للساري اهلندي )  ١٨ (شكل 

  )  عن مراجع خمتلفة  (
شاركنها يف ارتدائه   أخرياتفحسب ، بل هناك نساء  ةارتداء الساري على املرأة اهلنديفلم يقتصر      

فلم  ، بذلك الزي تفوقت على اجلميع ةاملرأة اهلندي ةكا ، ولكن شهر النيري دش ونيبال وسكنساء بنجال
 وأكثرها ةاهلندي النسائيةلذلك فهو يعد جوهر األزياء  .مثله  ةفييعرف عن هويتها الثقا يءهناك شيكن 
 ةبسبب االستعمار والثورات الصناعياالضطرابات اليت مرت على تلك البالد  ةعلى الرغم من كثر  أصالة
كان   أناستمرت قرنني من الزمان ، فهو الزال يستعمل حىت الوقت احلايل وعلى نطاق واسع منذ واليت 

يدويا مثل احلرير الطبيعي إىل العديد من املنسوجات  و التصميمات  مما   ةاملنسوج األقمشةيصنع من 
 يعكس  التنوع  الثقايف  الكبري  الذي  حصل  يف  شبه جزيرة اهلند 
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Lynton 2002 ,7 ) 
  

  
  الساري اهلندي  رتداءإليوضح طرق خمتلفة )  ١٩ (شكل 

)عن مراجع خمتلفة (  
 

 
تعد أصول الساري مبهمة بسبب أن التسجيالت التارخيية يف اهلند قليلة جدا مقارنة مبعظم    

ال من األقمشة غري احلضارات القدمية األخرى و مع ذلك فإنه من املعروف أن اهلنود كانوا يرتدون أطو 
و يرجع تاريخ أقدم الرسومات . املخاطة و اليت تشكل حول أجسامهم من قبل ظهور املالبس املخاطة 

مرأة ترتدي ابني جمموعة اللوحات بشمال اهلند وت. سنة قبل امليالد ) ١٠٠ (اخلاصة بالساري إىل مائة 
، حيث   kachchha،  )  هاكاشش( الساري الضيق الذي يغطي كل جسدها و الذي يسمى طراز 

هذا الطراز احملكم على اجلسم ؛الذي بدأ ظهوره بني راقصات )  ٢١(  وشكل )  ٢٠(   يبني شكل 
حيافظ على معايري نفسه الوقت  مح لألطراف حبرية احلركة و يفاملعبد يف األزمنة القدمية لكي يس

ن   ) . ( Lynton 2002 ,10  احتشام جمتمعا
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  يوضح ساري الكشاشها)  ٢١ (شكل 
( www.wikipedia.org )            

  يوضح أحد الرسومات املوجودة على الكهوف    )  ٢٠ (شكل 
                ) Lynton 2002 (                                   

  
؛ و هم من  Adivasiتقليدي إىل أناس من قبيلة أديفاسي الساري اهلندي ال ةصالترجع أو     

موعات ) اآلريون ( أسالف اهلنود األصليني  الذين كانوا يعيشون يف جنوب قارة آسيا و كثري من ا
و أيضا املدنيني املثقفني الذين  . العرقية اليت كانت تعيش يف مناطق ريفية نائية يف قلب املدن الكربى

  تنون الساري التقليدي ــلطبقة االرستقراطية و طبقة املفكرين و التجار الذين يقكانوا ينتمون إىل ا
و قد استخدم الساري املشكل على اجلسم من قبل خمتلف  . و يستخدمونه حىت الوقت احلايل

 اجلماعات العرقية و اإلقليمية يف بداية القرن األول بعد امليالد و توضح العديد من التماثيل املنتمية إىل
ً أنواع  Graeco-Indian Gandharanحضارة جندهاران اليونانية اهلندية عديدة من الساري ،  ا

( ميالدي ؛ و هي موجودة مبتحف  ٥٥٠ – ٣٠٠باإلضافة إىل ألواح من شرق اهلند يرجع تارخيها من 
ة مرأة ترتدي ساري يلتف حول جسدها فوق جونلة كاملة، و هي حتمل مروحاو اليت توضح  ) بروكلن 

ا من دولة غري اهلند    ) . ( Lynton 2002 ,7من نوع غريب مما حيتمل أ
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  . مرأة ترتدي الساري ال يوضح أحد الرسومات املوجودة على الكهوف)  ٢٢(  شكل 
    )Lynton 2002 (                                   

  
أما  . ة حتديد أصل الساري يف اهلند ككلوبصفة عامة فإن قلة املعلومات التارخيية جتعل من الصعوب    

يف أقصى الشمال الغريب و بالتايل فمن الصعب  نتفهي كا  Gandharanبالنسبة حلضارة جندهاران
أن متثل كل شبه اجلزيرة ، كما أن معظم الرسومات القدمية كانت تصور الطبقة العالية ، أما مالبسهم 

و مع هذه العوامل احملددة فإن هناك . الناس العاديني   عامة فهي ختربنا عن القليل عما كان يرتديه
أن بداية الساري الذي نعرفه اليوم هي بداية متواضعة و طبقا للرسومات  إىل مؤشرات يف بعض املناطق

 أواخريف (  Ajanta cavesتا نبشر املصورين على جدران كهوف آجو ال لآللةالكاملة و النصفية 
 غرب ماهارشرتا توجد صورتان لنساء يرتدين الساري الذي يغطي كل يف) القرن اخلامس امليالدي 

ً وهو يرتدي جزء( مرأة جتلس مع رجل اأن ، ضح أحد الكهوف و يو . اجلسم  ً علوي ا ً خماط ا ً و متسع ا )  ا
و  ةري قصري حبواف رفيعة خبطوط السداو هي كانت ترتدي سا. و حوهلما مشهد يف بالط ملكي 

   .)   ٢٣( شكل . للحمة ، و يشكل فوق كتفها األيسر مقلم خبطوط يف اجتاه ا
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و حوهلما مشهد ) وهو يرتدي جزء علوي خماط و متسع ( مرأة جتلس مع رجل ايوضح ) ٢٣( شكل 
  .يف بالط ملكي 

Lynton 2002)  (                                   
  

هلا ترتدي ساري فضفاض من طراز  عجوز تنظر حو  امرأة، توجد )   ٢٤(   يف كهف آخر شكل و     
ما من ني  و كلتا السيدت.  Kachchhaكاشاشها  كانتا ال تشاركان يف األنشطة مما يدل على أ

  ) . , p.10  Lynton 2002)  (الفقرية ( الطبقة العامة 
  

  
  مرأة عجوز تنظر حوهلا ترتدي ساري فضفاض من طراز الكشاشها ايوضح ) ٢٤ ( شكل 

Lynton 2002)  (  
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و بني الرسومات الصغرية على  Ajantaو يف األلفية اليت مرت بني رسومات جدران عهد آجنتا    
كما أن معظم ،إال تصورات قليلة  ، مل يتبق  Mughalالعاج و املعادن اليت تنتمي إىل عهد موجال 

رز الطبقة احلاكمة و الذين كانوا يرتدون أزياء خميطة من ط طبقةتصور أعضاء من ال الرسومات كانت
  . Hindusاليت تنتمي إىل اهلندوس  ، و ليس األزياء غري املخاطة العليا من املسلمني

  
 Deccanأيضًا هناك بعض الرسومات من القرن السابع عشر و الثامن عشر للهندوس يف ديكان      

عل من و جنوب اهلند تبني نساء يرتدين الساري املشكل بطرق متعددة ، و هذه القلة من الصور جت
جدا من  الصعوبة حتديد عمر معظم أنواع الساري التقليدية ، و قد تضاعفت املشكلة بسبب أن قليال

  . من القرن التاسع عشر  قيالساري ب
  

  
  

  يوضح جمموعة من النساء يرتدين الساري اهلندي من القرن التاسع عشر)  ٢٥ (شكل 
 )www.wikipedia.org (  

  
من املعتقدات الشائعة أن اجلونلة التحتية املستخدمة حاليا و اليت كانت ترتدى حتت الساري ؛ قد      

احملاكة وهي البلوزة الداخلية  قد أتت  choli , التشويل  أن و ، ني يف شكل اجلباجرباأتت مع املسلم
 ، و مع زيادة عدد نساء الطبقة العليا يف بداية القرن العشرين تبينت الطرز األوروبية يف نيمع الربيطاني

لشفاف كان موضة آنذاك ألن الساري املصنع من الشيفون اكة و اجلونلة الضيقة األزياء مثل البلوزة احملبو 
)p.10,11  Lynton  2002 ,  . (  
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  . يوضح شكل اجلونلة التحتية اليت كانت ترتدى مع الساري )  ٢٦ (شكل 
 )www.wikipedia.org (  
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م ،  يـتم تشـكيلها حـول ١.٢٠ _ ٩٠ م تقريبـا و عـرض ١٠-٤قطعـة مـن القمـاش بطـول  الساري    

مث يطــرح القمــاش  عنــد الوســط مث تلــف لتصــنع جونلــة أو بنطلــون ،) تثــىن ( اجلســم حبيــث  تطــوى أو  
ً املتبقي على النصف العلوي من اجلسم ليغطي على األقـل كتفـ ب الطريقـة واحـد األميـن أو األيسـر حسـ ا

و الســاري إمــا أن يكــون مــن قمــاش منســوج . املتبعــة يف التشــكيل  و يف بعــض األحيــان يغطــي الــرأس 
ء يــدويًا بواســطة النــول اليــدوي  أو قــد يكــون مــن قمــاش منســوج آليــا يف مصــانع النســيج  و معظــم نســا

  . النوعني  شرتين كالي) ما عدا الفقراء جدا ( اهلند 
  

 فئــة امللــوك واألغنيــاء  نــواع معينــة منــه علــىع يــدويا غــايل الــثمن ، وقــد تنحصــر أو يعـد الســاري املصــنو    
ــه مــن زخــارف و  فقــط ، ســاري الــرخيص و يســتعمل ال. هــا ؤ اقتنا فقــراءخيــوط لــيس يف مقــدرة الملــا حيتوي

  . يف احلياة اليومية  املصنع آليا
  

تمع اهلندي و تؤثر  كما تتنوع األلوان اليت يصبغ منها الساري ومتيز فئات معينة يف    املرأة  أفكارا
  . العرقية و املعتقدات القدمية املتحجرة يف اختيارها لأللوان و النماذج 

  

 
  بلوزة خارجية خماطة تسمى تشويل) choli  ( أو بدون ، وقد تكون هذه البلوزة بأكمام

ا  ميكن أن تكون من نفس ن، أكمام  وع و  لون القماش املكون للساري أو من نوع كما أ
  . ولون خمالف له

 جونلة داخلية 
  قطعة الساري أو الشال  وخيتل طوهلا باختالف املنطقة اليت يرتدى فيها . 

  

 
  ي ومل تكن هذه الدبابيس من ضمن مكمالت الزي التقليد، دبابيس لتثبيت التنورة و الشال

  .كنوع من التجديد والتغيرييف الزي  ، اهلندي وإمنا هي موضة استحدثتها النساء اهلنديات 
 احلذاء املسطح أو الصندل  . 
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The Basic Drapin Styles    
  : ميكن حتديدها يف مخسة طرز أساسية كالتايل 

  Front pleats style )   . ( 
 

   )Maharashtran Kachchha . ( 
 

   )The Nivi style  . ( 
 

  )The Tamil style   (  

 )Pinkosu  ( .  
 

  )The Northern style   . ( 
 

  :نبذة خمتصرة عن كالً منها  وفيما يلي
 Front pleats style )   : (  

يعد طراز الساري ذو الكسرات األمامية األساس الذي تبىن عليه أغلب الطرز األخرى ، أثناء     
اآلثار  أقدم تشكيل للساري يف سجالتعترب وهو غالبًا ما يعملية التشكيل ، يف مناطق اهلند املختلفة 

  .     القدمية 
      

  )Maharashtran Kachchha . ( 

هناك نوع من الساري أكثر إنتشارا بني نساء اهلند و يعد من األزياء التقليدية املميزة لديكان و يف    
ك و هذا الطراز يعطي تأثري البنطلون و هنا. أحدى مناطق جنوب اهلند و هو ساري الكاششها 

العديد من األساليب لربط و تشكيل ساري كاششها ، و كل منها يعطي نتيجة خمتلفة  من ضيق إىل 
ا التشكيل ، و غالبا  واسع حول الرجل  و كل أسلوب منها يستخدم أجزاء خمتلفة من القماش يبدأ 

اندهرا ،   Maharashtraهذه الطرز ترتبط مبنطقة ماهاراشرتا . ما تكون خطوات التشكيل معقدة 
كارناتاكا ( و يف اجلنوب   Madhya Pradesh، مادهيا برادش   Andhra Pradeshبرادش 

Karnataka وماهاراشرتا كاششها . ) ، تاميل ناديو Mahrashtra Kachchha    يشبه يف
تشكيله ساري النيفي إال أن طرفه احلر الناتج من الكسرات األمامية يسحب من بني األرجل ليثبت يف 
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و عادة فإن ساري الكاششها حيتاج إىل قماش . ف عند خط الوسط ، بعكس ساري النيفي اخلل
  . البنطلون  مرت  لكي يتم تشكيل ٩- ٨ول بط
  

  )The Nivi style  . ( 

يعــد النــوع املســمى نيفــي أكثــر أنــواع الســاري انتشــارا بــني نســاء الطبقــة املتوســطة ، فكــل جمتمــع يف      
ختلفــة العرقيــة و القبليــة لـه شــكل الســاري اخلــاص بــه ، و طريقـة تشــكيله اخلاصــة بــه و حيتــوي املنـاطق امل

طراز الـديكان علـى طـراز النيفـي الـيت هلـا أمسـاء متنوعـة يف املنـاطق املختلفـة يف جنـوب ، و جنـوب غـرب 
ن مـن القمـاش يشـكل بصـنع كسـرات مـ) مـرت ٥و٥إىل  ٤و٥من ( و هذا النوع كان حيتاج إىل . ديكان

األمام ، بينما يسحب باقي القماش حول األرداف من الناحية اليمىن مارا بالصدر و يطـرح  طرفـة علـى 
  . الظهر 

  

 )The Tamil style   (  )Pinkosu  (
 .  

ا الساري يف جنوب اهلند ، وله أشكال  خمتلفة ، أشهرها ساري بنكوسو هو أحد الطرز اليت يرتدى 
ويف هذا النوع من الساري تشكل الكسرات من اخللف . ذو   الكسر اخللفية )  Pinkosu( التاميلي 

  . وهو من االنواع املعقدة يف لف الساري . مث يلف الساري إىل األمام ويشكل على الكتف 
  

 )The Northern style  . (  
و يبقــى اجلجــارايت ، و البيهــاري ، واألوريســان  . لــذكر أن هلــذا الطــراز تنوعــات كثــرية ممــا هــو جــدير با   

ــــه يبــــني عناصــــر كــــل مــــن الطــــراز الشــــمايل  و طــــراز . أكثــــر األنــــواع املعروفــــة  أمــــا الســــاري البنغــــايل فإن
ية بيهـار ل اهلند والهذا و يرتبط عمر الطرز الشمالية حبقيقة أنه حىت الوقت احلاضر يف مشا. الدرافيديان
ا الطرز املشكلة  هناكفإن الناس    . يطلقون على الساري مسمى سيدبا و يقصد 
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ا ، وقد مشل ذلك اإلختالف مجيع جوانب      لقد اختلف الساري يف مناطق اهلند من مشاهلا إىل جنو
ا الباحثة يف البحث  وفيما يلي دراسة تفصيلية لطرز الساري، الساري    :  املختلفة يف املناطق اليت حدد

  

 
  

 ، حاريان ، وورجيستاهان  وجارات ،املنطقة الصحراوية ملنطقة ج اهلند يف يفاملنطقة الغربية  تتمثل     
 يديشايديش وغرب مادهاي بر اغرب أوتار بر و 

ية اليت تقع يف أقصي من الواليات الشمال وغريها
جامو،وكشمري، ووالية و ،  مشال والية بنجاب

  .يديشاهيميكال بر 
  

  
  يوضح خريطة  املنطقة الغربية يف اهلند) ٢٧(رقم 

  ) ٢٠٠٢الدار العربيه للعلوم  : عن ( 
  

لقد ارتدت املرأة يف هذه املنطقة الساري      
ا يف مناطق اهلند األخرى ، إال أن  يف ويرجع السبب  الساري فيها تنوع بشكل كبري ،التقليدي كمثيال

يتم تلوينها عن كان غالبًا ما  اليت  اليت كان يصنع منها و األقمشةأنواع اختالف إىل تعدد و تنوع هذا ال
، واليت كانت تتم  بعدة طرق ، باعتبارها وسيلة لزخرفة  نسجها يةطريق الصباغة قبل البدء يف عمل

  .وسائل األخرى كالتطريز وغريه األقمشة ، باإلضافة إىل ال
  

األقمشة يف هذه املنطقة إىل ثالثة أنواع رئيسة وهي ميكن تصنيف زخرفة  وعلى اساس ذلك     
  . ، واأليكات الصباغة بالعقد والربطو ،  بالقوالب   الطباعة

  
  

  :وفيما يلي توضيح لتلك األنواع 
block print   

طريقة الطباعة بالقوالب نوع من أنواع الطباعة اليدوية املستخدمة قدميًا يف صباغة املنسوجات تعترب       
بالزخارف املختلفة ، وهي تعين رسم تصميم زخريف على القالب اخلشيب الذي تكون اجتاهات أليافه 
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ذه الطريقة مث تفرغ ا ألماكن اليت حول رأسية ، ويتحقق ذلك بأخذ قطاع من اخلشب مقطوع 
التصميم املشفوف عليه حىت يصبح الرسم بارزا ، أو حفر الرسم نفسه ليصبح غائرا ، مث يغمس القالب 
يف مادة الصباغة ويطبع به على القماش ، وحلفر القوالب اخلشبية ، يشف الرسم على القالب بالكربون 

، أما عند طبع اخلطوط الدقيقة و النقط أو ورق الشفاف ، مث حيفر بآالت احلفر مع االستعانة بالدقاق 
املوزعة ، و اليت يصعب أو يستحيل حفرها على القوالب اخلشبية ، فيستعان بشرائط النحاس ، 
ومسامري الشيشة ، كما أن هلذه الطريقة  عدة أنواع  تتمثل يف القوالب احملفورة ، والبارزة ، و املشمع  ، 

  ) .   ٨٣،  ٨٢عزب ، ( واملعدن  
       

ويف تاريخ الساري اهلندي وجدت الطباعة بطريقة القوالب يف كثري من القطع و خصوصًا يف ساري 
( املنطقة بطـريقة الطباعة بالقوالب يف  تلك  اري املطبوعاملنطقة الغربية ، فقد كان يطلق على السـ

  ) . odbnisاألدوبينيس  
  

ا من أهم تعد طريقة الطباعة بالقوالب من أقدم الطرق اليت      استخدمت يف تزيني األقمشة ،كما أ
ا الواسعة ، ومحلها  ا من قيمة  فنية من ناحية امكانيا طرق الطباعة اليدوية السائدة ، ملا 

  ) . ٨٢عزب ، ( لإلحساسات الفنية اليت تسجلها يف مطبوعات مجيلة من ناحية أخرى 
  

  
  منوذج مطبوع  للساري بطريقة القوالب)  ٢٨ (شكل 

Lynton 2002 ) (  
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  يوضح الساري املطبوع بطريقة القوالب)  ٢٩ (شكل 
) www. Priyankas. Com  ( 

 
 

اية القرن اخلامس ىأظهرت األلواح املرسومة عل      ن أ  ) ٥(  اجلدران يف أجاناتا واليت رمست يف 
 تلكبالفعل يف شة املطبوعة األقم وجودمما يثبت تكرارية صغرية  وحدات األقمشة كانت حتتوي علي

  .)  ( Lynton 2002 ,25 وىل يف انتاج هذا النوع ،فاملنطقة الغربية تعد من املناطق األ الفرتة الزمنية
  

 
موعات الوثنية اهلو األفراد  كان       يرتدون الساري املطبوع بألوان خاصة وتصميمات مطابقة ندوسية ا

موعات القبلية والقرويني مثل مجاعات باهاميو الزراعية وكذلك قبيلة بيهيلز  كذلك،   معتهم كانوا   ،ا
بينمــا كانــت  ،يرتــدون قــدميًا الســاري املصــبوغ بصــبغات اإلنــدجيو ذات اللــون األزرق الــداكن أو األســود 

ــة الوراثيــة عنــد اهلنــدوس يفضــلون الســاري املطبــوع بتصــميمات ذا ت اللــون جمموعــة الطوائــف االجتماعي
وكانـت هـذه الطوائـف اهلندوسـية تتجنـب اللـون األزرق . لكرميي مع اللون األمحر واألسـودااألمحر واللون 

ـا مـن الطقـو صبغات اإلندجيو تتضمن عمليـات التخمـر، و  أنويرجع السبب يف ذلك إيل  س الـيت يعتربو
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مـيهم مـن احلسـد أو مـن العيـون ، ولكن قد يقوم البعض منهم بارتـداء اللـون األزرق لكـي حيغري املقبولة 
  .  ) ( , Lynton 2002  الشريرة

  

  
  يوضح الطريقة املستخدمة يف الطباعة بالقوالب ) ٣٠(شكل 

Lynton 2002) (  
  


 

 مـــابني أقمشـــة املوســـيليين الشـــفافة ،  تتنـــوع األقمشـــة املســـتخدمة يف الســـاري املطبـــوع بالقوالـــب
 . واألقمشة احلريرية و األقمشة القطنية 

  
  بعـــدة طــرق ختتلـــف بــاختالف املنطقـــة ، الطوليـــة والعرضــية واحلــواف  تزخــرف أرضــية  الســـاري

 .والطبقة اإلجتماعية اليت يرتدى فيها 
 

  تموجـة املاخلطـوط و احلواف الطولية ، والعرضية للسـاري بأشـرطة متكـررة مـن الضـفائر  تزخرف 
أمــا أرضــية الســاري  ،) البيــوتي( ، أو) الكانجــاري( ، أو بشــريط ضــيق مــن  )بيــل ( املســماه 

نفسـه فغالبـا مــا كـان يــتم تغطيتهـا بوحــدات زخرفيـة صــغرية نباتيـة أو هندســية متكـررة ، أو نقــط 
 . بسيطة وصغرية ، وهذا النوع من الساري ترتديه النساء األثرياء 
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 توي أحد حواف الساري على الزخارف اليت سبق ذكرها ، وإمنا يكتفى جبانـب واحـد وقد ال حي
 .فقط تتكرر فيه الزخرفة ، وهذا غالبا ما ترتديه الفقريات منهن 

 
  وعمليًا كان يتم طباعة هذا  ) كآباري(كما كان يوجد الساري ذو األشرطة امللونة املسمى

لكن بدالً من النماذج املطبوعة، كان يتم استخدام ، و  النوع من أنواع الساري بطريقة القوالب
، كان يتم رش األحجار أو مسحوق الذهب علي  الصمغ الراتينجي يف طباعة األقمشة، وقدميًا
هذه األقمشة أما اآلن فقد أصبح التلوين باستخدام األلوان املذهبة واجلزيئات مها األكثر 

ة امللونة، بينما أصبح الساري األبيض الرقيق انتشارا واألكثر شيوعًا لعمل الساري ذو األشرط
علي األقمشة  باندبانييطبع بواسطة الشاشة احلريرية لتكوين نقط متاثل أو حتاكي نقط ساري 

كان   النساء املتوسطات احلال، علي الرغم من أنة يف املاضي ه تديرت ي كما أصبحت  امللونة 
  .  الذهبيرتدي بواسطة النساء األثرياء وكان يزين مبسحوق 
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  يوضح الطباعة يف ساري األدوبينيس ) ٣١(شكل 
Lynton 2002) (  

  
  

  يوضح ساري األدوبينيس  ) ٣٢ (شكل                                                    
  يف املنطقة الغربية                                                                       

Lynton 2002)                                                         (  
  


 

       
      نوذج مطبوع لساري العقد)  ٣٤( شكل  يوضح ساري العقد و الربط      )  ٣٣ (شكل     

)www.sarisafari.com(      Lynton ,2002   )                (   
  

ــربط مــن أكثــر      بــني حضــارات العــامل   الــيت انتشــرت اغة الصــبأنــواع تعــد طريقــة الصــباغة بالعقــد و ال
وقد متيز زي الساري يف املنطقة الغربية يف العديد )  ٩٢املهدي ، ( كأسلوب لزخرفة األقمشة ، وتزينها 

ينـت بـه معظــم أقمشـة السـاري املوجـودة هنــاك فظهـرت مبظهـر جعلهــا  املنـاطقمـن  بـذلك األســلوب ، وزُ
علـى السـاري املصـبوغ بطريقـة العقـد و الـربط ، املصـبوغ  متميزه بني بقية املناطق األخرى وقد كان يطلـق

  .الذي  تنتج عنه مناذج مزينة على القماش  يف تلك املنطقة ساري بانداين ) النقط ( بطريقة املقاومة 
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امليالد  بعد   بانداين كان موجود يف اهلند منذ أواخر القرن اخلامس ســـاري كان من املعتقد أن    
الرسومات املوجودة علي األقمشة يف  هان كل األعمال كانت تصفإىل ألسبب يف هذا االعتقاد ويرجع ا
  )  ( , Lynton 2002   جلداريه املتواجدة يف أجاناتاااأللواح 

  

 
لهنــدوس جتماعيــة لالطوائـف اإلو يرتــدي بواســطة نسـاء كــل الــديانات،  قـدميًا كـان ســاري بانــداين      

مـن األقمشـة الصـوفية  و ريـر احلو وكذلك القرويات، وهذا الساري كان يتم صنعة من األقمشة القطنيـة، 
  . يف حالة استخدامه من قبل النساء الوثنيات 

  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                     
إمرأة  )  ٣٥ ( شكل 

  ترتدي ساري العقد و الربط يف املنطقة الغربية 
)www.sarisafari.com(   
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  ً للمناســبة الـيت يرتـدى فيهـا ،   والطبقــة  تنوعـت أسـاليب زخرفـة ســاري بانـداين ، واختلفـت تبعـا
ـــه ، فتعـــددت أشـــكاله وزخار  ـــه اإلجتماعيـــة الـــيت ترتدي ـــه  وتنوعـــت أشـــكال وأحجـــام الـــنقط في ف

علـي سـبيل فيـرتبط حبجـم هـذه الـنقط أكثـر مـن شـكلها،  هابعضـ كانت  تسـمي بأمسـاء خمتلفـةو 
 (املثــال الـــنقط الصـــغرية جـــدًا الـــيت كانـــت ال تتخـــذ لـــون أســـود يف املنتصـــف كـــان يطلـــق عليهـــا 

 ) .  ريكبيو (، والنقط اليت كان هلا لون أسود يف الوسط يطلق عليها )بيندي
) وهـي تعـين صـدف احملـار()كـاري ( فهـي الـنقط املسـماه  بشـكلها رتبطاليت تـ لنقط امساء ا أما

وهذا االسم يطلق علي النقط اليت تكون علـي شـكل دمعـة، أمـا الـنقط املسـتديرة فيطلـق عليهـا 
وكـان )  جابتـادي جوكـاراتي( سم ا، والنقط اليت تتخذ شكل املربع فيطلق عليها )كبوندادي(
الددو (سـم اطلق علي املربعات الكبرية ذات الطبقات املتعددة مـن احللقـات املتمركـزة األلـوان ي

 بينمــا كـــان يطلـــق علــي جمموعـــة الـــنقط ، ) جلميلـــة يعـــين األلــوان اجلذابـــة أو ا وهـــو) ( جــاليتي
)  ماتيكبـــار(  ســماالصــغرية القريبـــة مـــن بعضـــها الـــبعض لكــي تكـــون قالـــب معـــني مـــن األلـــوان 

  ) . ٣٦( يف الشكل رقم  ويتضح ذلك
  

  كذلك ظهر الساري ذو اللونني املتداخلني ، ومن أشهر األلـوان الـيت تتحـد مـع بعضـها الـبعض
وهـــو عبـــارة عـــن ســـاري خـــاص )  ســـاري بانيتـــار( اللـــون األمحـــر و اللـــون األســـود وميثـــل ذلـــك 

لنقط حبفــالت الــزواج عنــد اهلنــدوس وهــو يصــنع مــن احلريــر األصــلي ، ويزخــرف يف احلــواف بــا
 املصبوغة باللون األمحر على شكل الزخرفة املطلوبه ، أما يف الوسط فيزخرف مبيدالية كبرية 

  ) .  ٣٧( ربط كما يتضح يف الشكلبأسلوب العقد و ال
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  يوضح أنواع نقط بانداين )٣٦( شكل 
 ( www.sarisafari.com)  

  
                         

  
      

  

  
  

                         
ساري بانداين  )٣٧( شكل 

ذو اللونني املتداخلة األمحر و 
  األسود 
Lynton 2002) (  
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  و الــنقط املتعــدد ة األلــوان ، وقــد أشــتهر ) الســادة ( أيضــا ً تواجــد الســاري ذو اللــون الواحــد ،
لتتـابع يف منه الساري ذو األرضية ذات اللـون األسـود ، أو األزرق الغـامق ، وهـذا كـان يصـبغ با

محام حيتوي على صبغة اإلندجيو الزرقاء بعد أن يـتم اسـتنفاذ جـزء كبـري مـن الصـبغة املوجـودة يف 
ــر(احلمــام ، وكــان البــدو الــذين يقطنــون يف  يرتــدون الســاري ذو اللــون األســود و ) كــوتش رابي

فــرتات احلــداد ، أمــا جمموعــات كــا هوجــا يف منطقــة  مســتخدمني قمــاش الصــوف يف  األمحــر 
فقد كانوا يرتدون الساري األسود املطعـم بـاللون األصـفر و األبـيض ذو التصـاميم ) اوراشتارس(

  .اهلندسية الشكل 
  

  أما الساري ذو اللون الواحد فقد كان يقسم إىل شبكة مربعة تصنع بواسطة صفوف من النقط
أو  مربــع البيضـاء ، أو بواســطة أشـرطة الــزري املغزولـة ، مث يــتم عمــل زخـارف مفــردة داخـل كــل 

 ببغـــاوات، أو فتيـــات راقصـــات، أو قســـم مســـتقل وهـــذه غالبـــًا مـــا كانـــت تتخـــذ شـــكل أفيـــال،
أمـا عـدد املربعـات املوجـودة يف السـاري فهـي كانـت تتميـز مبضـاعفات العـدد ، وكذلك األزهـار 

عبـارة  وهـو)  جـابرابوال سـاري(يسمى هـذا السـاري  و  أثنا عشر أو اثنني ومخسني أو  ، تسعة
يرتديـه  اهلنـدوس  يف حفـالت الـزواج والـذي كـان يصـنع قـدميًا مـن األقمشـة القطنيـة  عن ساري

ــا ماكــان أمحــر اللــون ، ولكــن يف  أمــا اآلن فهــو عــادًة مــا يصــنع مــن األقمشــة احلريريــة، ، وغالب
 سـاري بعض األحيان كان يصبغ باللون األخضر  أما يف رجيستاهان، فقـد كـان يصـنع نـوع مـن

الطـــول الــداخلي مــن املالبـــس أكثــر مــن األجــزاء الدقيقـــة الــيت تنــتج عـــن  بانــداين بواســطة ربــط
وهـــذا النـــوع مـــن  ، )الباريـــاة(ســـم ااألشــرطة املائلـــة ذات األلـــوان الســـاطعة وكـــان يطلـــق عليهـــا 

 .الساري كان يعطي كنوع من أنواع اهلدايا يف أعياد الربيع  يف شهر مارس أو أبريل 
  

 عنـــد  ذات ألــوان متعـــددة زخرفيـــة يث أصـــبح مـــزود بشــرائطســاري بانـــداين احلــد نإأمــا اآلن، فـــ
، ويــتم احلصــول عليهــا عــن طريــق الصــباغة بــالغمر لعــدة ) باتــا دار(تســمى احلــواف والنهايــات 

وعدد نقط الربط يف هذا النوع مـن السـاري عـادًة مـا  ، مرات متوالية يف محامات صباغة خمتلفة
 ً   . تكون قليلة جدا
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            زخارفيوضح )  ٣٩ (شكل                               يوضح النقط امللونة   )٣٨ (شكل 
  يف ساري العقد  والربط                                        ساري العقد و الربط     

  Lynton 2002) (                                         

 
وهي  واندونيسياالباترونات أو النماذج املستخدمة يف كل من اهلند وماليزيا   Ikatلمة يقصد بك     

 , Roojen 2004( مناذج للتفصيل مزينة بنقوش ورسوم  معينة ، و تكفي خلياطة قطعة ملبسية كاملة 
، الوسطى واجلنوبية  أمريكاوقد عرف هذا النسيج يف وقت مبكر يف مجيع أحناء العامل يف  ) .  5

األرجنتني ، اهلند و اليابان ، والعديد من دول جنوب شرق آسيا ، وكان يلفظ بعدة طرق فمنهم من 
ومعناها   Pikatومعناها التمسك ، وآخرون  Lekat وثيقة ، أو  ومعناهاDekat يطلق عليه 

بلد الضبط ، ومجيعها كلمات حتمل املعىن نفسه ، ومشرتكة يف االستخدام  ، وتتنوع يف الشكل من 
  ) . www.wikiped (ألخرى آلخر ومن منطقة 

 
سلوب مقنن جدًا لزخرفـة املنسـوجات احلريريـة أو القطنيـة عـن طريـق مقاومتهـا يعد اسلوب اإليكات ا  ,

   ) .  (Roojen 2004 ,5ها بالصباغة أي صبغة اخليوط قبل غزهلا أو نسج
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شكل 

 )٤٠ 
( و ) 

٤١ (
يوضح 
طريقة 
صباغة 
اخليوط 
قبل 
  غزهلا 
Rooj

en 2004)                                    
                      (  

  
ساري وقد ظهر هذا األسلوب كاسلوب زخريف يف املنسوجات اهلندية بصورة كبرية جدا ، واشتهر ال    

ذااالسلوب يف املنطقة الغربية اهلندية بصفة خاصة ، وقد كان يسمى    .  ) ساري الباتوال( املزخرف 
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ومن خالل دراسة الباحثة هلذا النوع من الساري وجدت أن هناك ثالثة أنواع من نسيج االيكات     

Roojen 2004 ,5 ) (  ميكن تصنيفها كما يلي:  
  

Warp Ikat 
  )السداة ( الصباغة يف خيوط النسيج الطولية املسماه  فيه  تتم ذيال و النوع وه

 
  . يوضح طريقة غزل إيكات السداة ) ٤٢( شكل 

Roojen 2004 ,)  (  

 
Weft Ikat 

  . )اللحمة ( الصباغة يف خيوط النسيج العرضية املسماه فيه تتم نوع الذي ال ووه
  

Double Ikat   
)السداة واللحمة(  سلوب األكثر اتقانا والذي بواسطته تتم عملية الصباغة يف كال االجتاهنيوهو األ 

    . جوجراتمنطقة من  هوو )Prize Patolas( )برايز باتوال ( يه الساري املسمى ومن األمثلة عل
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      يوضح غزل اإليكات املزدوجة)  ٤٤(شكل           إيكات اللحمة   يوضح غزل ) ٤٣( شكل  

Roojen 2004 )                                          (  
  

     
  

                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                             
يوضح بعض زخارف  )  ٤٥ (شكل 

  ساري الباتوال
Lynton 2002  ) (  
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كـــان يطلـــق علــى الســـاري املصـــبوغ لقــد      

بطريقة املقاومة يف كال من خيوط السـداة و 
ـــــات الغـــــزل  ـــــدء يف عملي ـــــل الب ( اللحمـــــة قب

  ) . ساري باتوال 
   

 
 
 

  
           

  
  منوذج من ساري الباتوال )٤٦( شكل       

     )www.patanpatola.com(  

 
 دارياتاجل ، وقد دلت م صنعة منذ القرن الثالث عشرمن املعتقد أن ساري باتوال كان يت لقد كان     

، ) كريا ال (، مثل املعابد املوجودة يف ماتتانشريي  يف بعض املعابد يف جنوب اهلند املوجودة
صور لتصميمات ساري باتوال رمست منذ ى وجود عل)  يف أقصي جنوب تأميل نادوا (وبادمانبهابورام 

جنوب شرق  إىل كانت تقوم بتصدير ساري باتوال   وجرات إن جومن املعتقد  ،  القرن الثامن عشر
  .)  (   Lynton 2002 , 43 سيا يف أواخر القرن الرابع عشرآ
  

 
ا لقد         كان هذا النوع من الساري يصنع قدميا بواسطة احدي طوائف اهلندوس وكانوا يتاجرون 

اعات فورا اإلسالمية، وهذا الساري املكلف ذو املنزلة الرفيعة  سيا عن طريق مجآدول جنوب شرق  إىل 
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جتار برامهني (فاحورا وكذلك كان يرتديه األغنياء من اهلندوس وجينس مجاعات كان يرتدي بواسطة 
، إي أن أكثر مرتديه كانوا من الطبقة األرسطقراطية يف  يف حفالت الزواج واملناسبات السعيدة) ويهاتيا

تمع    .ذلك ا
  

 
ــه ونــوع الزخرفــة النســجية املســتخدمة  وبالتــايل      ــه التطريــز املوجــودة في ــاتوال تبعــا لكمي يتنــوع ســاري الب

  : الطبقة اإلجتماعية اليت ترتديه ومن ذلك يتضح مايلي 
  
 ية  كتلك املوجودة يف ارتدت الطبقة األرستقراطية و املسلمني  الساري املطرز بزخارف هندس

اهلندسة املعمارية اإلسالمية ، أو زخارف نباتية اليت تتمثل يف شكل األزهارو اخلضروات وهذه  
م كانو يتجنبون الرسوم ــكانت ذات طلب متزايد من قبل املس  و احليوانية   اآلدمية لمني أل

ا باآليات القرآنية يف الساري الذي يصنع خصيصا حلفال   . ت الزواج ،ويستبدلو
 
  أيضـا يوجـد يف املنطقـة الغربيـة أنـواع أخـرى مـن سـاري البـاتوال  باإلضـافة إىل ماسـبق ذكـره كالسـاري

التقليدي الفخم أو النفيس واملطرز باخليوط املعدنية الـذي يرتـدى  يف حفـالت الـزواج ، واملناسـبات 
سـالمية  حيــث توجـد ثالثــة اخلاصـة والـذي كــان يرتـدى مــن قبـل النســاء  األثريـاء مـن اجلماعــات اإل

أنواع من التطريزات اليت استخدمت فيها اخليوط املعدنية أحدها اليت يستخدم فيهـا الـذهب يف لـف 
 ، و األخرى اليت يستخدم فيها الزري السميك للفة على السطح) كال باتون ( اخليوط و املسماة 

ــز املعــدين ، أمــا النــ) موكــه ( أو األطلســي وتســمى مث يطــرز بــاحلرير الســميك   وع الثالــث مــن التطري
اسـتخدام السـلك املسـطح املصـنوع  إىليمكن متيزه بسـهولة والتعـرف عليـة ويرجـع السـبب يف ذلـك ف

وهذا السلك يتم دفعه من خالل األقمشة، وذلك للحصول ) بادلة(املسمى و الفضة أمن الذهب 
توزيعهـا علــي املالبــس لتكــوين  يــتم" عقــد"               و لعمــلأمعدنيــة صــغرية بـارزة " نقــط"علـي 

  . صور للزهور ومناذج ألوراق األشجار املختلفة
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  يوضح أبرز الزخارف اليت متيز       ) ٤٨( شكل منوذج من طريقة نسج الباتوال          )  ٤٧ (شكل 

  الباتوال                                                                          
( www.wikipedia..com )    
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تشمل املنطقة الشرقية يف اهلند املنخفضات      
املتصلة بسهول جاجناة والدلتا، كما تشمل 
الواليات اهلندية املوجودة يف شرق البنغال، وبيهار 

شرق أوتار برايدش، باإلضافة إىل دولة وكذلك 
  .بنجالديش

                                                           
                                      

  يوضح خريطة املنطقة الشرقية يف اهلند)  ٤٩( شكل 
  )  ٢٠٠٢الدار العربيه للعلوم : عن ( 

       
 نيعام هي مركز الثقافة يف بودابست واهلندوس التقليدي ١٢٠٠ند ملدة اهل يفظلت املنطقة الشرقية     

اية القرن الثاين عشرلل على ؤثرة، كما ظلت هي املسيطرة و امل لم يكن هناك ف،  منطقة الشرقية يف 
سية ميكن تتبعها ملعرفتها أو ئيأصل للعديد من اهلنود الشرقيني ومل يكن هناك أيضا مالبس تقليدية ر 

  . استها خالل فرتة ما قبل األسالمدر 
  

ختفي الساري األصلي يف العديد من هذه املناطق حىت قبل انتهاء تأثري الثورة الصناعية اهذا وقد      
عندما بدأت صناعته من أجل أسواق املدن وكوسيلة من وسائل الرتف  هحياءإبدء مث  يف بريطانيا

  .  )    (  Lynton 2002 , 41 او وكالكتا، مثل األسواق املتواجدة يف الكن والرفاهية
  

اية القرن احلادي عشر، كان الساري  ني املقيمنيعلي الرغم من سيطرة املسلمو        يف الغرب منذ 
  ميماال متاثل غرب اهلند والتص ةوثني اميمبتص ايتم غزهل اليت  ، يستخدم كنوع من مالبس النساء

  . اإلسالمية
  

الشرقية يف اهلند تتضمن العديد من املناطق ، فإن الساري فيها تنوع تبعًا للمنطقة  ومبا أن املنطقة      
  : اليت يرتدى فيها ومن تلك األنواع ما يلي 

  
  
  



٨٦ 
 

 
 هو النموذج األصلي لساري املنطقة،  املصنوع من أقمشة املوسيليين ) ساري ديسباي( يعد      
هز ، ) األبيض و البيج ( ة ، وهو يتميز بلونه الطبيعي الشرقي مع إضافة لون منفصل غري املصبوغ أو ا

حبافة ، كما يزخرف  و بتصميماته البسيطة والصرحية،  و اللحمة الزائدةأة اأثناء عمل خيوط السد
اية واحدة للقطعة )  كينار أو كورا( يطلق عليها  دقيقة   ). أنكايات( و

  
ً و        ،، وهو غالبًا ما يكون ثقيالً وغري شفاف  النساء يف البنغال حيرصون علي ارتداء املوسيليين يوميا

 لرخص مثنهًا شديد هذا النوع إقباالً  ىققد آل، و علي النول اليدوي و يتم بيعة يف معظم األسواق ينسج 
  . ةحدًا ما، وكذلك إلمكانية ارتدائه خالل احلياة اليومي إىل، وثقله 

  
، أو الساري املصبوغ اللون الطبيعي غري  تداء الساري ذيكما كانت املرأة ، أيضا ، خمرية مابني ار       

و الصبغة الزرقاء املائلة إيل اللون الرمادي بعد أجراء عمليات أيف حملول الصبغة الرمادية  املصبوغ 
األلوان الغامقة، مثل اللون  يذ إىلة باإلضاف ، الرمادي ىلإالغسيل العادية إلعطائه درجة لون مائلة 

  .  )  ( Lynton 2002 ,100  األزرق الغامق، اللون األسود واألمحر اخلمري
  

 
    النسيج السادة ، واألطراف من النسيج امللون الساري املصنوع من . 

 
   من خيوط السداة الزائدة ،واملمتدة  وافزخرف حبلساري املصنوع من النسيج السادة ، املا

  . إلعطاء زخارف مجيلة 
 

    من دمج كال النوعني السابقني، وغالبًا ما يكون مصنوعالساري املكون ً نسيج قطين من  ا
  ) .  ٥١،  ٥٠( شكل .  )  التويل (مسيك 
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  . متدةة املايوط السدخب مغزولةزخرف حبواف لساري املا  يوضح) ٥٠( شكل 

Lynton 2002  ) (  
  

  
  . صنوع من غزل التويل لساري املا  يوضح) ٥١( شكل 

Lynton 2002  ) (  
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تعد دلتا جاحنا، واليت يقع معظمها يف بنجالديش، هي املنشأ الرئيسي      

قارنة اخلامة اليت يصنع منها ملساري موسيليىن داكا، والذي يتميز بدقة 
وهذا النوع من املوسيليين كان له أمساء شاعرية مثل .  وسيليىن البنغايلبامل

 قدتلك األمساء اليت كانت تطلق علي احلرير الناعم واألقمشة املطرزة و 
 )بافت بانا( ،  وهي تعين املاء املتدفق)  أبرا وان ( من تلك األمساء اشتهر

كل و   تعين طراوة املساء وهي )شباب نام (، وهي تعين الساري املنسوج
 اليت يصنع منها ، شفافية األقمشة ىهذه األمساء كانت تشري إيل مد

ً كان معظم موسيليىن داكا باهظ الثمن ومقصور كما  هي   علي طبقة معينة ا
ملا له من طريقة مميزة يف الغزل حيث كان يتم نسجه  طبقة النبالء و امللوك 

 (كان يسميو ائدة داخل األقمشة ستمر للحمة الز املبطريقة الغزل غري 
القطنية ، واحلريرية ، ( وكان يغزل من األقمشة املختلفة  ) دانيامجساري 

و النباتية كما استخدمت فيه الزخارف اهلندسية ) وأحيانا الصناعية 
  . )     (Lynton 2002, 70واألدمية و احليوانية 

  
  .يوضح إمرأة ترتدي ساري جامداين ) ٥٢( شكل 

Lynton 2002  )                   (   
  

                            
  
  
  
  
  

بعض الزخارف اليت   يوضح ) ٥٣( شكل 
  كانت تزين ساري جامداين

Lynton 2002  ) (  
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كان حيث  وهو من أشهر أنواع الساري املطرزة يف غرب البنغال ، وبنجالدش ، وأجزاء من بيهار ،      
 و الدخل وذلك باستخدام الغرز املستمرة حمدوداتتطريزه بواسطة النساء القرويات احملليات يتم 

ا الطبيعية، و ترتك سيطة ذات األلوان املتناسقة واملتكررة الب يتم رسم بعض الصور،  األرضية بألوا
. فن الشعيبواحليوانات وكذلك أوراق النبتات الصغرية يف تصميمات مفعمة باحلياة ومستوحاة من ال

ال وغالبًا ما كانت تطبع باإل ،  ستنسيل والذي يتم احلصول علية من املصممني املختصني يف هذا ا
كانت تقلد التطريزات اليت كانت سائدة يف القرن التاسع عشر واليت كانت تعرف بتصميمات كما  
  .  التاسار حرير ىوهذه كانت تتم علثا كان

  
  من الساري  املطرز كانثا يوضح بعض األجزاء)  ٥٤ (شكل 

Lynton 2002  )  (  
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لقد ، و )يك األبل( النسيج املضاف اشتهرت منطقة بيهار اهلندية بأسلوب تطريز الساري بواسطة      
ل ؤكد علي األشكايليك بوكان كل من التطريز و األهذه الطريقة منذ القرن السابع عشر ،   تعرف

تتميز األلوان بتناسقها ورقتها، وهذه األنواع مل تكن  ، و ونوعية القماش املستخدم أكثر من األلوان
م مازالوا مي،  يتم استخدام تنوعات كبرية من األلوان اآلنو  ،متعددة األلوان   يلونعلي الرغم من أ

األسود علي و األخضر الزيتوين،  ل اللون األمحر الداكن مقابل اللونثم،  األلوان التقليدية إىلنسبيًا 
  .اللون األخضر، أو اللون الرمادي علي اللون األمحر

   
الطبقات الراقية عند اهلندوس  إىلاليت تنتمي  سعرو الدوراً هامًا يف مالبس  يؤديقدميًا  قد كانو      

، وكان  من القطن هعلي مدار احلياة اليومية وكان يتم صنع ىن يرتدانه كا كما  أثناء مراسم حفل الزواج
أفضل األباليك تلك اليت ومن  ، املطرز تاجو ليه أبليك إبالكامل ويضاف  زاريهذا النوع يطرز خبيوط 

  .الصور املتتالية وشكل القيثارة املميز ىتشتمل عل
  

  
  )األبليك ( أسلوب التطريز املستخدم يف املنطقة  يوضح ) ٥٥( شكل 

Lynton 2002  ) (  
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طول احلواف  ىعل وطول احلواف الداخلية  ىاألشكال املتميزة علب تتميز أقمشة ساري باناراسي     

وهذه تكون عالمة مميزة ألقمشة ). أي أهداب(يطلق عليها جباالر  حيث تتم زخرفتها بصوراخلارجية 
ا مس يسرانااتتميز معظم صور أقمشة ب،كما بناراس املطرزة،  يكة وتظهر بثالثة أبعاد، وهي املطرزة بأ
يف  ن من هذه األبعاد خاصة باألقمشة اهلندية املطرزةاتلك األبعاد الساكنة، ويكون أثن ختتلف متامًا عن

غري القوية الظاهرة  فيفةالتقليدي املطرز بألوانه اخل سرافعادًة ما يتميز ساري بانا الديكان وغرب اهلند ، 
    .  

  
  :ثالثة أنواع وهي إىل ةاملطرزة أو املقصب يناراساب ميكن تقسيم أقمشة ساريو 

   كمية خيوط   ىجمموعتني معتمدة عل إىل قسم نوهي عادًة ما ت شفافةغريالاملطرزة  اريالز أقمشة
ا، و ) اللحمة الزائدة( زاريال ه  ؤ ارتدا ومن الشائع. الكينكابميثلها قماش يسمى املوجودة 

زاري املطرز أو الأما النوع األخر من .  قات الرفيعةالطب يكساري للزفاف بني املسلمني ذو 
يف   كينكابال،  وهذا الساري املطرز العادي  خمتلف عن بافتاةكان يعرف باسم  فاملقصب 

ً كونه ميتلك عدد . مع نسبة أكرب من األقمشة احلريرية زاريالحد كبري بالنسبة خليوط  إىل أقل ا
 .طح القماش أو أقل من س%  ٥٠حوايل  زاريال حيث يشغل

 
 يف هذا النوع يتم غزل اللحمة الزائدة خبيوط من احلرير، وليس خبيوط  و املطرزة آمرو أقمشة

ومن األنواع  ، و تكون مصنوعة من خيوط ملفوفة للحصول علي صور دقيقة وكثيفة.  زاريال
 .  تانكبوياملطرزة نوع يسمي  آمرواملميزة يف أقمشة 

  
 مصنوعة من  فيه  كون أرضية األقمشةتغالبًا ما فاملطرز   يسراناأما النوع الثالث من ساري با

وهو . زاري التكميلية الخيوط  ومع احلرير امللون  از حرير موسيليين الشفاف أو من األوراجان
وهي تعين  (تربانا يسمي  األبروانويوجد هناك نوع أخر من .  أبراوانسم ايطلق علية أيضا 

يصنع من  التربانا ، فأناألبروانومثل األنواع األخرى من  ) رزالغزل املائي أو النسيج املط
، ولكن تكون خيوط السدة يف األرضية من خيوط ) ةاالسد(احلرير املغزول طوليًا  الرقيق جدًا

وعادًة ما .  بريق معدين ذاتو أبدالً من احلرير، وهذه الطريقة ينتج عنها مالبس المعة زاري 
يف اللحمة الزائدة لعمل الرسومات  زاريالية خمتلفة من خيوط يتم استخدام أوزان وظالل لون

ً والصور، وهذه تعطي تأثري  ً غني ا   . جدًا إلنتاج مالبس غاية يف النعومة والرقة ا
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يوضح أقمشة الزاري  )  ٥٦( شكل 
  .املقصبة 

 
 
   

  
  
  

يوضح )  ٥٧( شكل   .أقمشة آمرو املطرزة  
 
  
  
  
  
  
  
  

  يوضح جزء من تطريز ساري أبراوان الشفاف ) ٥٨ (شكل 
Lynton 2002  ) (  
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 يت كانـت القـرى الـ  حيـث ،  هو نوع من أنواع الساري الذي يصنع كجزء مـن حركـة غانـدي خـادى     
ــت تقــع حتــت ســيطرة غانــدي ي يوضــح ســار   ) ٥٩(  شــكلو اليــدوي  والتــزيني الغــزل والنســج ىشــدد عل

يــديش وهــو ذو تصــميم مطبــوع بالشاشــة احلريريــة وهــو يعتمــد علــي اأوتــار بر منطقــة خــادي احلريــري مــن 
  .يديش وغرب بيهاراالتطريزات التقليدية املوجودة يف أوتار بر 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  يوضح جزء من ساي خادي )  ٥٩ (شكل 

Lynton 2002  ) (  
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 منطقة غرب تتمثل املنطقة الوسطى يف اهلند يف
 ى منطقة علاليت تشتمل ديكان ال ووسط

 ، ماهراشرتا، ووسط وجنوب مادهاياه بريديش
  . ومشال مدينة كارناتاكا

  
  

  
  
  

  يوضح خريطة  املنطقة الغربية يف اهلند)  ٦٠( شكل 
  ) ٢٠٠٢الدار العربيه للعلوم  : عن ( 

  
الثقافة قواعد ، إال أن  هندلل لتاريخ العامانفس تاريخ هذه املناطق كان يتبع علي الرغم من أن     

دورًا هامًا يف ) مارثا ( ، وقد لعبت مملكة اهلندوس  كما هو احلال يف الشمال  قويةتكن اإلسالمية مل 
  .  سقوط إمرباطورية املغول يف القرن الثامن عشر

  
،  عن ذلك النوع املوجود يف الشمال تلف اختالفا كبريًا خم املناطق هذه  كان يفأما الساري فقد      

  : وقد تنوع تبعًا للمنطقة اليت يرتدى فيها ، ومن أشهر تلك األنواع 
   

 
 من األقمشة القطنية الرفيعة املصبوغة بألوان هذا الساري حياكته و  كان من الشائع غزل

 ، األزرق وكذلك اللون البين ر، األخضر، األرجوايناللون األمح، وقد استخدم داكنة متامًا 



٩٥ 
 

نسجية ختتلف فيها ألوان خطوط الطول عن خطوط ، مع أرضية حتتوي علي مربعات 
 طولية   وشرائط  ،يف العرض)  كوتب أو كباوكادي( باسم  العرض ، وتعرف

 . ) رأستا أو سيالري (
 

  ًأو  م عملها بواسطة خيط واحدأكثر دقة، ويت نسجيةما تكون شبكة املربعات ال عادة ،
  .رضية ألوان متجانسة ومتناسقة يف األب اثنني ، أو أربعة ، أو ستة

  
  فقط بواسطة جودة ونوع األلياف املستخدمة يف ها ديحتدإن أنواع هذا الساري يكمن

وط احلريرية البيضاء زاري باخليوط القطنية أو باخليالفمثالً، ميكن استبدال خيوط . تصنيعه
  .يف عمل شرائط حواف السدة الزائدة  ستخدمتيت وال

  
  النهاية ذات اخلمسة شرائط العريضة كانت تغزل أساسًا من اخليوط القطنية أو من أما

اخليوط احلريرية، ولكن يف الوقت احلايل يتم استخدام اخليوط الصناعية، وباملثل يف الساري 
ايتني وهلذا الوثين املوجود يف غرب ديكان، ومازالت معظم أنواع  الساري يتم غزهلا مع 

 . فهي قابلة لالنعكاس
 

  سمي بأمساء خمتلفةتقدميًا  تكاناملربعات املنسوجة   تصميميف كل االختالفات الصغرية  ،
فقد كان يتميز حبواف حتتوي علي شرائط عديدة من خيوط اللحمة الزائدة الضيقة 

اية قصرية مزودة الصغرية من الصور املتكررة بألوان متبادلة من األمحر خبيوط عريضة  ، و
 ، أو  ) جوم  ( نن ـــالتطريز املس ، ومن أشهر األمساء املوجودة .  واألبيض

  ت هي األكثر شيوعًا ــوقد كان)  جاي بابول(  زهرة اليامسني ) كاتاري  (ر اخلنج(               
 .واستخدامًا               

  
  ي يف غرب ديكان تبعًا للتصميمات املوجودة يف النهايات، هذا وتسمي معظم أنواع السار

من خالل (وكان يتم عمل احلواف كألوان منفصلة عن تلك األلوان املوجودة يف األرضية 
، أو حياكة شرائط الزائدة  واليت يتم من خالهلا غزل شرائط السدة) اخليوط الطولية امللونة

وكانت معظم حواف ساري غرب .  واحد الزائدة البسيطة علي أرضية ذات لون السدة
مشال  (واجلنوبية ) ناج بور(مهراشرتان ضيقة، ولكنها كانت أعرض يف املناطق الشرقية 
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سنتمرت وكان  ٦إيل  ٣لزائدة عادًة ما يرتاوح من اوكان عرض شرائط السدة ). كارناتاكا
  .يتم حياكة معظمة وجهًا لوجه لتكوين جمموعة من الشرائط الطولية

  

                            
  يوضح التصميم النسجي  يف)  ٦٢( يوضح ساري املهراشرتان          شكل )  ٦١( شكل 

  املنطقة  الوسطى                                                      
  ) ( Lynton 2002: عن  

  
  
  
  
  
  

  
  يوضح بعض احلواف املزخرفة يف ساري مهراشرتان)  ٦٣( شكل

  ) ( Lynton 2002 : عن                                 
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ألكثر كان هو ا، و ) ديكان وتأميل كورناد  ( الساري الذي كان يتم فيه دمج عنصرًا من ساريهو      
ا وجنوب مهراشرت   جيابور، وكذلك يف مقاطعة بيلجاومايف مقاطعة دهاروار، بشيوعًا يف مشال كارناتاكا 

، ولكن يطلق علية يف الوقت احلايل وبصفة عامة اسم ساري  عرف بأمساء متنوعة وخمتلفةيكان و . 
   .  أيكال

 
 أرجواين أزرق (داكنة اللوان األ و ذ الســادة تكون أرضية هذا النوع من الساري ، 

ي علي أرضية ذات قد حتتو  )  امهراشرت ( يف  األنواعالرغم من أن  علي)  ، أخضر
   . ربعات م

 
  ميتاز هذا الساري بأن كالً من احلواف والنهايات ذات لون أمحر ومزودة بشرائط من

 )أسنان املنشار  (املسننةذات لون أبيض، وكانت التصميمات )  كاميب (ة الزائدة االسد
 ً  .  هي األكثر انتشارا واستخداما

  
  وكان يطلق  راجة الس ةغرز باستخدام ) كال لياآل( كان يتم تطريز العديد من ساري

ا خطوط مستقيمة .  ) التطريز( عليها كأسويت وهي كلمة هندية تعين  وهذه الغرز يعمل 
وتسمي هذه  ، ن خالل التطريز علي أشكال هندسية، كما ميكن احلصول م ومتعرجة

،  ، علي سبيل املثال يطلق اسم نيجي علي الغرز املستمرة الغرز بأمساء خمتلفة ومتنوعة
  .جافانيت علي الغرز املستمرة املزدوجة واسم

  

  
 يديشامادهاياه بر ( كان هناك نوع واحد من الساري احلريري الذي أستمر عملة يف جنوب وسط     

اورة ملدينة  ) ( وكان يطلق علي هذا النوع  جويت، وهي كلمة تعين لغويًا ، ) بور جينا( واملناطق ا
 ً ا استوحي هذا االسم من طريقة غزل احلواف باللحمة املتشابكة واليت كانت هي رمب و)  االرتباط سويا

من اللون  عينة له حافة م أشتهر هذا الساري بأنو .  الطريقة األكثر استخدامًا قبل انتشار مصانع الغزل
  . داكنالزرق األلون ال منطة بأرضية احم األمحر

  

 
أكثر األنواع شهرة وكان يتم غزله من أجل الطبقة األرستقراطية  هو من) الو ش( كان موسيليىن     

  وبني   ة بينةـــت هناك منافسـاحمللية  خالل القرن الثامن عشر، وذلك عندما كان
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من أكثر املراكز اليت عرفت يف ) يديشامادهاياه بر (ري يكانت مدينة شاندو . )  اجلماداين البنغايل( 
ىن، علي الرغم من أنه كان هناك العديد من املدن يف اجلنوب تقوم أيضًا أنتاج هذا النوع من املوسيلي

  ). اوهي تقع بالقرب من حدود مهراشرت  (بإنتاجه، مثل بريهانبور و ماهيشوار 
  

 
، وعادًة ما يكون ة بدالً من اخليوط القطني ة اخليوط الطولي تم استخدام احلرير يفيف هذا النوع ي   

ً  غري مصبوغ أو ملون، وهو يظل حمتفظًا باملادة الصمغيةاحلرير  عدًا وملعانا بينما  اليت تَعطي القماش جتُ
هزة مازالت هي اغري الرغم من أن األلوان التقليدية وعلي  . مييلكر احيتفظ يف نفس الوقت بلونه 

فاحتة  صبح ذو ألوانت احلاضر قد أري يف الوقياألكثر انتشارًا ، إال أن العديد من موسيليىن شاند
ايتان، الداخلية منها تكون  هذا الساري منتكون وي . ذو ألوان مشرقة وساطعةوكذلك  ومتنوعة 

واخليوط  )  زاري (اخليوط املعدنية عبارة عن شرائط من احلرير األبيض أما اخلارجية فيتم فيها استخدام
   . امللونة

  

 
 وهلا حافة ضيقة من أخف األنواع من املوسيليىن ، اخليوط  ، واليت كانت أغلبها سادة متامًا

ايات حتتوي علي عدد من الشرائط الصغرية املمتدة ،  ةااملغزول بالسد ) زاريال( املعدنية  و
 . ، أو شريط واحد فقط عريض) زاريال (اخليوط املعدنية  من

  
 بتطريز باخليوط احلريرية  الةواحملاملمتدة ،  ةايف زاري السدومنسوجة فة عريضة حبا الساري املزود

الطولية امللونة، واحملاكة داخل تصميمات من وحدات تكرارية هندسية الشكل أو وحدات 
 . من الزهور 

  
 رية بشرائط حري الةة تكون حمأما النوع الثالث من الساري، يتميز عادًة حبافة عريضة وهذه احلاف

ليت تكون علي شكل احملاكة مع احلرير وا متدةة املاملونة بألوان مشرقة وساطعة من السد
، تكون احلافة قابلة  ويف بعض أنواع الساري.  أشكال وصور هندسيةب مزخرفة شرائط بيضاء

  . ) تتكرر تكرار عكسي ( ستخدام على الوجهني لإل
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  ريميثل الزخارف يف ساري شاندي) ٦٤( شكل 
Lynton 2002 ) (  

  
 

قدميًا كان ميتاز هذا النوع من الساري بأرضية من القطن املوسيليىن امللونة والذي غالبًا ما حتتوي     
ر انتشارًا ، علي الرغم من أن األرضية احلريرية كانت هي األكث ) زاري التكميليال ( علي صور كبرية من

، أيًا كانت من احلرير امللون  املتشابكة اتيتم عمل احلواف بطريقة اللحم نكاو . يف القرن التاسع عشر 
الزخرفة ، وعادة ما تكون  وكان يتم أيضا حياكة شريط عريض  علي حواف احلرير امللون .زاريالأو من 

من  كانت خيوط اللحمة تتكون فقطو . هشو شكل زهور أو قد تتخذ شكل نبات الكرمة املعر  على
، مما ينتج عنة تأثريات  شرق والساطعتصميمات من احلرير امللون امل ىعل" مذهبة"أرضية  زاري، مكونةال

وهذه الصور واألشكال غالبًا ما تشتمل علي فروع من نباتات الكرمة . مزينة بالرسومات واألشكال
  .املتشابكة، األوراق، واألزهار، باإلضافة إيل الببغاوات، الطاووس، وكذلك اخليول واخليالة

  

 
اع ساري الذي يعد من أحدي أنو محر األ هلونبيستخدم يف حفالت الزواج  )ساري بارسي ( كان   

  . ضر يف الوقت احلا) كارتا ا ج( باندباين الذي يري يف 
  

، فقد كان منشأ ساري بارسي  كانوا يتاجرون قدميًا مع الصني،  ) بارسي ( بسبب أن التجار يف و     
وكان يتم حياكة وغزل هذا النوع من .  سع عشر ويف مطلع القرن العشرين من الصنييف القرن التا

الصيين الثقيل والذي  ، وكان كالً من الكريبقطن على شكل أضالع اخلفيف مع الالساري من احلرير 
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دان من أشهر يطلق علية اسم جبارا، ومشتقات احلرير الصيين الصناعي والذي يطلق علية جاج يع
  . كارتا ا ارتداء يف جاألنواع 

  
تصبغ  احلرير الصناعي بانداين عادًة  كانت األنواع التقليدية األخرى من ساري بارسي احملتوية عليو     

 استخدم مطلع ومنتصف القرن العشرون، ويف. بألوان داكنة علي سبيل املثال األمحر الغامق واألسود
داكن وأقمشة الشيفون الداكنة األخرى هو األكثر علي اللون األزرق ال )  باداله( التطريز املذهب 

، باإلضافة إيل تطريز حواف األباليك املوجودة علي أقمشة سادة أما  فوكانت احلوا .  انتشارًا وشيوعًا
قماش شبكي طرزة بالرتتر علي مطرزة عن طريق الصينيون علي شرائط من احلرير الصناعي السادة أو م

عادًة ما يتم نزعها من الساري القدمي وتعاد  ،) ليك األب (جزاء التطريز إن ألوقت احلايل فأما يف ا. 
ً احد من الساري احلديث والذي متت حياكتها مرة أخري علي و    .  حياكته حديثا

يوضح ساري بايثاين يف اهلند )  ٦٥( شكل 

يوضح زخارف ) ٦٦( شكل .               
  ساري  

  . بارسي                                                                             
                                  Lynton 2002 ) (  
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الواليات  ىعلاملنطقة الشمالية يف اهلند شتمل ت     
املوجودة يف أقصي شرق اهلمااليا واحملاذية جلبال 

، ووالية سام ومانيبور والييت آبورما ومن بينهم ك
  . يديشاوأوتار بر  اليت تقع مشال بيهارنيبال 

  
  
  
  

يوضح خريطة املنطقة الشمالية يف  )٦٧( شكل 
  اهلند

  )  ٢٠٠٢الدار العربيه للعلوم  :عن ( 
   

  الفضفاض،  ويف الواقع فأن وارتداء الساري الطويل ونسج غزلتاريخ مميز يف  لقد كان لتلك املنطقة    
موعات ممن يقطنون يف هذه امل سيا آهم من الصني وجنوب شرق أناطق كان منشكل القبائل وا

ومل تتأثر هذه املناطق مباشرًة بالفتح اإلسالمي الذي حدث ،  ومعظمهم ناطقني بلغة تيبيتو بورمان
ممن أثروا أصبحت نيبال ملجأ للعديد من اهلندوس والبوذيني  بلجنا، اخالل القرون الوسطي يف سهل ج

تمع البنغايل  بينما أصبحت معظم . بعمق يف الثقافة األساسية لوادي كامثاندو هذا وقد تأثرت أسام با
أجزاء مانيبيور تتصل مباشرًة ببنغال والواليات اهلندية األخرى من خالل التغريات الدبلوماسية وهجرة 

  . )  (  Lynton 2002 , 120 األرستقراطيني
  

ي فقـد تنـوع  يف املنطقـة الشـمالية كبقيـة املنـاطق األخـرى ، فظهـر اإلخـتالف بـني القبائــل أمـا السـار      
  : اليت ترتديه كما يلي 
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 وحييط . ، يف ضواحي مدينة جواهاتى )  Dispur( يف مشال شرق اهلند وعاصمتها  آسام  تقع    
بقية  مع وترتبط هذه الدول . وتريبورا، وميغااليا   ، وميزورام، مانيبور  ، أروناشال براديش ، ناغلند ا

يف تشرتك يف احلدود مع بنجالديش وبوتان كما .  اهلند عرب شريط ضيق يف والية البنغال الغربية
  . ) www.wikipedia.com( الثقافات واملناخ 

  
نساء الطبقـات الراقيـة وتعد مقاطعة آسام مقاطعة وثنية يرتدى فيها الساري من قبل النساء األثرياء و     

  ، وجودة يف أواخر القرن السابع عشر الساري أثبت  ، وقد
  

 
  هناك أربعة أنواع من األلياف الطبيعية احمللية اليت كان يصنع منها الساري يف آسام وهي القطـن

ا الطبيعي ، وحرير التاسار ، حرير موجا  ، حرير أيندي ،  ومجيع تلك األنواع كانت ترتك بلو 
  . عند غزل الساري ) الكرميي ، أو البين الفاتح ( 

  
 رسـم الطبيعيــة  الرسـوم التجريديـة واهلندســية وكـذلك إىلل إىل ، متيـ بصـفة عامــةأمـا الزخـارف ، ف 

وكانـت معظـم اخليـوط . يف أشكال غايـة يف األناقـة ، مثل األزهار، أوراق األشجار واحليوانات
  كمــا.دام ذات لـون أمحـر، أسـود، أرجـواين، أبـيض، أصـفر، أخضـر التكميليـة الشـائعة االسـتخ

، ولكـن كـان هنـاك امتـزاج الـيت تصـنع فيهـا  كانت معظم تصميمات األقمشـة خاصـة بالقبيلـة
و )بيـوتي(املسـتديرة  كانـت كـالً مـن البـتالت.  اجتماعي وجتاري ثابت، لغزل ونسج األقمشة

رية املســتخدمة يف تــزيني وزخرفــة الســاري يطلــق علــى كــل أشــكال اخلضــروات ، واألزهــار الصــغ
والصـور احليـة  ،) ٣٦،  Lynton 2002(يف املنطقـة الغربيـة يف اهلنـد الـذي ترتديـه النسـاء 

ـا عـادًة مـا   من احليوانات والنباتات هي األشكال السائدة يف التصميمات ، علي الرغم مـن أ
سـام آ، كانـت قبيلـة  يل املثـالعلـي سـبف.  كان يتم مزجها مما يصعب معرفة أصلها أو موطنهـا

) وحيــد القــرن(ســيا الــيت كانــت تقــوم بغــزل شــكل الكركــدن آهــي املنطقــة الوحيــدة يف جنــوب 
 .داخل الساري كصور مجاليه 

  

 
عة قبائل خمتلفة ممن هاجروا ــكان موطن حلوايل سب الذي يبورـيقطن معظم سكان مانيبيور وادي مان     

موعات الثابتة ن مجاعات ميتايلتكوين عشرية م ومتتلك جمموعة ميتاي . ، وهم اآلن يعدون من ا
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 تاريخ وثقافة قدمية واليت تعد دمج ما بني كالً من التبتو بورمان ومقدار ضئيل من البنغاليني  اهلنديني

كون رمبا ي واليت  واهلضايب القبلي ذات الطابع عبارة عن خليط من األقمشة مانيبيوريف  ساري الكان و .
  .)  (  Lynton 2002 منشئاها األصلي هو شرق اهلند

  

 
 كـــان يرتـــدي الســـاري قـــدميًا فقـــط بواســـطة النســـاء املنحـــدرات مـــن  كمـــا هـــو احلـــال يف أســـام ،

ليـات يقمـن وعادًة مـا كانـت السـيدات احمل. السالالت اهلندية و نساء الطبقات اهلندية الرفيعة
ـــداء الســـاري ا ـــابي(ة الكثيفـــة بابانـــك وشـــال ابشـــرائط الســـد نســـوجملبارت ـــذي )إيناب حيـــاك ، وال

 .يرتدي وشاح يلف حول منطقة اخلصر من األعلى ويف بعض األحيان) طخيي(
  

  وكـان   ، مـوراجنفيي يف السـاري التقليـديالـذي متثـل  غزل اللحمة املتشـابكة ب اشتهرت مانيبور
غزلـه مثـل املوســيليين الرقيـق بأســلوب بنغـايل مــع يصـنع هـذا الســاري مـن القطــن البنغـايل، ويــتم 

ايــات القطعــة كشــبكية معقــدة مــن األشــكال اهلندســية  عمــل تصــميمات باللحمــة الزائــدة يف 
 . الصغرية أو تصميمات الزهور

  
  ـــون الرمـــادي، األزرق ـــل يف الل ـــيت عـــادًة مـــا كانـــت تتمث ـــوان التقليديـــة وال ـــع نظـــام األل كانـــت تتب

، األخضـــر،  ، األمحــر ســـودبعـــض التفاصــيل بــاللون األ نســجمــع يض، الغــامق، أو اللــون األبـــ
، علي الرغم من تواجد األلوان الساطعة واملشرقة يف الوقـت احلـايل،  اللون األبيض ، واألزرق 

 .املكون لألرضية مع حواف من اللون األصفر) الالزوردي(مثل اللون األزرق السماوي 
  

 
وتصـنف اجلماعـات الوثنيـة مـن تيبيتـو  ، أثين عشـرة قبيلـة واجلماعـات الوثنيـة حتتوي مملكة نيبال علي    

. مثــل شــريباس، وهــم مــن منشــأ هنــدي األصــل، علــي ســبيل املثــال نيبــال براهيمينــز)  يف اجلبــال املرتفعــة(
موعـات الرأسـية ممـن   كان يرتدي العديد ممن يقطنون قمم اجلبال املرتفعة مالبس التبيتـو ولكـن معظـم ا

انوا يقطنون قدميًا وسط اهلضاب  حيث كان يعيش معظم القرويني فقـد كـانوا يرتـدون سـاري معـني أو ك
م   ٢٠إيل  ١٨إي مـا يعـادل مـن  (أمتـار تقريبـًا  ٦إيل  ٥.٥يرتاوح طولـه مـن )  فأري (يسمى خاص 

لـف حـول أسـفل وهـو حيـاك لعمـل إزار أنبـويب الشـكل للنسـاء ي ) لنجيـز( ، أو أحيانـًا يـتم ارتـداء  ) قدم
ايات الساري  و  .) اجلسم ائيًا حول اجلذع) باللو(قدميًا كانت  ، ولكنها كانت تلف حول  ال تلف 

 كمـا كـان  .ات كثـرية مـن األمـام الورك مث تزم أو تدس بقوة داخل اخلصر وينتج عـن ذلـك تنـوره ذات طيـ
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ذات  ) كـابولو(اك وتربط من األمـام بلوزة حت، مع  ) باتوكا (كثري اللفات حول اخلصر م  يتم ارتداء حزا
، فــأن العديــد مــن األقمشــة يف نيبــال تغــزل يــدويًا  وحــىت اليــوم). بــاكبيورا(، وشــال طويــل أكمــام طويلــة 

  .من اخليزران ائط اخللفية والنول املصنوع بواسطة النساء باستخدام الشر 
  

ــزًا يف نيبــال هــو ذلــك       ، ويــدويًا يف مــن أنــواع الســاري املعروفــة واألكثــر متي ــًا الســاري الــذي يغــزل حملي
 لســميكالقطــن ا  نســج ، وهــو يتميــز بأنــة ثقيــل، مــنباتســيأو  بارســيجيــابو نيــواري، وهــو يطلــق عليــة 

وغالبــًا مــا تكــون متداخلــة مــع ) كنــارأو  أنكــاال(ذو اللــون األســود واملــزود حبــواف محــراء اللــون ) التويــل(
  . خطوط متعددة األلوان بني كالً من احلواف واألرضية  منالربتقايل أو  أو ، اللون األصفر الرقيق

  
ايــة القطعــة يف       ،  باتســيوكمــا هــو احلــال يف كــل أنــواع الســاري بنيبــال، تكــون  ــًا غــري موجــودة تقريب

اية وكان يرتدي باتسي مع حزام للخصر  وختاط لـه . وحيتوي الساري علي شريط أمحر حمدود عند كل 
  . و شال بلوزة تربط من األمام 

  
 يش يف كامثانـدو وأما اليوم فأن النساء القرويات ممن أتوا من اهلضاب والتالل للبحث عن سبل الع     

  . الوديان الرئيسية األخرى سرعان ما ارتدوا الساري اهلندي ذو اللفات احلديثة
  

  
  يوضح الساري النيبايل الشمايل) ٦٨( شكل 

Lynton 2002  ) (  
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ا ساري قبيلة آسام ) ٦٩( شكل                        ) الكركدن ( يوضح الزخارف اليت أشتهر 
Lynton 2002  )                    (  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يوضح ساري قبيلة مانيور) ٧٠( شكل 
Lynton 2002  ) (  
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اجلزء  يف اهلند  تغطي املنطقة اجلنوبية     
جنوب . االستوائي يف كارماتيكا جنوب اهلند

أندهارا بريديش، تأميل نادوا، كرياال، و جزر دولة 
  . سرييالنكا

  
  

                               
  . يوضح خريطة املنطقة اجلنوبية يف اهلند  ) ٧١ (شكل 

  )  ٢٠٠٢الدار العربيه للعلوم  :عن ( 
  

 إمرباطورية للهندوس، التتار،  اللذين متركزوا بالقرب من هاميب يف علي الرغم من أن أخر أكرب      
، مل تتأثر الثقافة يف جنوب اهلند  م١٥٦٤، قد هزمت بواسطة املسلمني يف عام  شرق كارناتاكا

، مبا فيهم عائلة مارثا من غرب  بواسطة اإلسالم وظل معظم اجلنوب واقع حتت سيطرة ملك اهلندوس
، وكان  ملنطقة الساحلية علي التجارة الدولية منذ فرتة احلكم الروماين علي األقلواحتكرت ا.  ديكان

كانوا يشتغلون )  كورمانديل (والسواحل الشرقية ) ماال بار(أفراد الشعب يف كالً من السواحل الغربية 
مل تتأثر  ذلك أيضًا ، ا، وعلي الرغم من، مثل الربتغال وفرنس بالتجارة قبل االحتالل األورويب هلما

ذا االتصال ب  Lynton.  ينها وبني الدول احملتلة األخرىمعظم املنسوجات التقليدية يف جنوب اهلند 
2002 , 98)  (.  

  
أما يف الوقت احلايل، يعد اجلنوب من أحدي املناطق الرئيسية يف اهلند لنسج وغزل الساري      

واملدنني من الطبقة املتوسطة وكان يتم صناعة ،  الفالحني ، وتعد الكميات املنتجة للقروينياهلندي
وهذه يتم صناعتها عن طريق  .الساري من احلرير الطبيعي، القطن، احلرير الصناعي ومن البوليسرت

،  ، من هذه الشركات علي سبيل املثال شركة تأميل نادوا للمنسوجات شركات تعاونية بالنول اليدوي
علي النول اليدوي ، كانوا يقومون ببيع  نسجا يقومون بعمليات الى ممن كانو التقليدين القدامنساجني ال

، فأن معظم  وهلذا السبب. الساري يف كل أحناء اهلند واليت كانت تصنع طبقًا ملتطلبات األسواق اهلندية
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التصميمات اليت كانت تصمم حمليًا يف املناطق املختلفة جبنوب اهلند أصبحت تدمج داخل تصميمات 
رى، مما أدي إيل صعوبة تتبع منشأ التصميمات األصلية يف بعض املنسوجات، ولكن املناطق األخ

  .مازالت العديد من تصميمات الساري ميكن أن متيز املنطقة اليت مت فيها هذا التصميم
  

الساري التقليدي يف جنوب اهلند يف نوعني أساسيني ميكن التفرقة بينهم عن اميم تصوميكن حصر 
  :طريق حوافهما

  

 
يف أقصي  كان يتم عمل الساري احلريري املصور ذو احلواف الصغرية الضيقة يف جنوب كارناتاكا   

زاري، وكانت تصميمات احلواف تعكس تأثرها الخبيوط اللحمة الزائدة  نسجوي.  جنوب تأميل نادوا
ويتميز كريب .  علية ميسور كريب وأدق أنواع هذا الساري يطلق.  ببناراس أكثر من تأثرها بتأميل

والذي يكون مصبوغ  زاري التكميلية الرقيقة الميسور بأنه رقيق، حرير كريب غري شفاف مع حافة 
ً احلواف  وكانت تلك.   نسجوذلك بعد االنتهاء من عملية البألوان خفيفة متجانسة   و ، ضيقة جدا

  .الزائدة  يوط السدةو يتم صنعها فقط من خالل خسنتيمرت  ٢.٥عرضها أقل من 
  

لي احلائط من بعض الصور املعلقة ع ، مت التعرف عليه ساري جنوب اهلنديوضح ) ٧٢( شكل و     
مطلع القرن السابع عشر ، وهذه الصور كانت توضح لفة النساء للساري ذو   واليت يرجع تارخيها إىل

واع من الساري تعد من األنواع احلواف ـ الضيقة، و ما هي الدالئل البسيطة واليت توضح هذه األن
  .القدمية عن احلواف ـ املتنوعة العرض واليت أصبحت اآلن رمز من رموز املنطقة

  
قدميًا بواسطة النساء الاليت  ىرتديكان الذي  ضيقة و الواف احللساري ذو ا )٧٤(  وضح شكلوي     

لون من تريونافيل، وهو مزود أحدامها من خيوط بنية ال. يقطنون القرى واملدن يف جنوب تأميل نادوا
ن املوسيليين امللون بتطريز إضايف من اخليوط الصناعية البالستيكية، أما الساري األخر فهو من القط

  .  من اخليوط القطنية واحلرير الصناعي، من مقاطعة كانشيبورام زخارفواملزود ب
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رين هي املركز الرئيسي هلذا النوع من الساري،  ولكن يف هذه األيام يف القرن التاسع عشر، كانت أ    
كانت  كما . أصبحت مقاطعة كانشيبورام هي من أحدي املدن اهلامة اليت يتم فيها غزل حرير تأميل

، وعلي وجهة  عامًا مضت ١٥٠كانشيبورام هي الوحيدة اليت كانت تقوم بغزل الساري احلريري منذ 
، مستخدمني يف ذلك  باخليوط الفرنسية ي الثقيل ، وكان يتم غزل السار )  وامريككو بات( اخلصوص 

  . والسدة الزائدةالرسومات باستخدام خيوط اللحمة لزاري السميكة لعمل الصور و اخيوط 
  

اية للقط إىلة، باإلضافة يضدام احلواف العر وكان من الشائع استخ     وهذه الطريقة تطلب . عة عمل 
كل خيوط السدة املوجودة يف األرضية حول جمموعة خيوط السدة اليت هلا نفس لون لف أو التواء  

سنتمرتات  مث يتم قص األرضية طوليًا و كان يتميز خلف الساري  ٥إيل  ٢احلافة واليت تبلغ حوايل من 
للون املوجود بواسطة حافتان متوازيتان طوليًا واملزودة حبافة يف اجلهة األمامية من األرضية واليت هلا نفس ا

اية القطعة، والعكس بالعكس  وهذه الطريقة مازالت تتبع يف بعض املناطق املختلفة يف هضبة ، يف 
، بينما كانت تستخدم )أوراثيا(وبوم وكوى ) ماهاراشتاران(ديكان، علي سبيل املثال، أوراجناباد 

  . هذه الطريقة يف مطلع القرن العشرين) أندهارا بريديش(دهارمافارما 
  

وهذا النوع .  جيدًا يف جنوب اهلند واحد من أحدي األنواع املعروفة  اآلنناد كور أصبح ساري  و     
وكان يتم  ،سنتيمرت  ٤٠إيل  ١٠حيث كان يبلغ عرضها تقريبًا من  من الساري كان يتميز حبافة عريضة

  . ة الزائدةاضيقني من السد كنارينومزودة ب غزله بألوان بسيطة،
  

ي فمثالً ساري أراككو كان يطلق عل ، ناد بعد تلوين حوافهسمي العديد من ساري كور وكان ي    
، أما الساري ذو احلواف املسننة الصفراء فقد كان )احلمراء(اللك  الساري الذي يصبغ حوافه بصبغة

  .يطلق علية بوداباياالم
  

جمموعات كجزء من بعضها  تقنيًا كان ساري كور ناد يصنع من احلرير، ولكنة كان يتميز بظهورو     
  .البعض، والذي ميكن أن تقسم أيل حواف ـ عريضة وحواف ـ صغرية ضيقة

  
 وهو ذو حواف من اخليوط العرضيةالساري ذو احلواف العريضة معقد تقنيًا مثل ساري كور ناد، و    

ية وهي تكون علي األقل، ع بتصميمات ريضة نسبيًا املتشابكة، وهو ذو تصميمات متداخلة على األرضِ
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اية القطعة واألرضية.  من عند احلافة وعادة ما تكون من خيوط زاري زائدةمن اللحمة ال  ورمبا تكون 
  . يضةاإلضافية العر  زخارفأيضًا تشتمل علي املزيد من ال

  
عريضة جدًا من الصور املغزولة كنارات اري ذو احلواف العريضة علي  ويف الوقت احلايل، يشتمل الس    

ة الزائدة وكان يصنع معظم الساري احلريري يف مراكز الغزل والنسج، وعلي وجه اخلصوص يف  باللحم
كانشيبورام، دهارمافارما ، ويف كل املدن الواقعة يف جنوب كارناتاكا مثل مدينة قوليجال، ميسور، 

  . أنيكل وكذلك مولكلمورو
  

وهذا  ".املعابد"يطلق عليها ساري ناد ر و ات التقليدية املوجودة يف ساري كالختالفا أشهرأما     
   .  املعبد يف أي مكان يف جنوب آسياساري يتم غزله من أجل إعطائه إلهلة   عبارة عن الساري كان

  
  

  
  

  ساري جنوب اهلنديوضح )  ٧٢ (شكل 
    )Lynton 2002   (  
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  .يوضح أشكال خمتلفة للحواف يف الساري اجلنويب ) ٧٣( شكل 

 Lynton 2002 )  (  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .يوضح الساري ذو احلواف الضيقة )  ٧٤( شكل 
Lynton 2002)  (  

  
  
  
  

  :Kameez Salwar  
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هو اللباس التقليدي الثاين يف اهلند بعد الساري ، ولكنه ليس يف شعبية الساري إلقتصاره على     
بس من قبل كالً من الرجال مناطق معينة فيها ، اختص به امل سلمون يف الغالب ، وهو لباس تقليدي ُل

  . والنساء يف جنوب شرق قارة آسيا 
  

بل حكام      ِ )   ( turkoوقد نشأ كشكل الزي البسيط الذي أتى إىل جنوب شرق قارة آسيا من ق
النساء بصرف قبل امليالد  وعلى أي حال فهو يلبس اآلن من قبل  ٧٥٠اإليرانيون املسلمني خالل 
  .النظر عن الدين والطائفة 

  
  

  .يوضح النساء اللوايت يرتدين السالوار كميز يف اهلند )  ٧٥ (شكل 
  )   www.wikipedia.com: ( عن  

   
 

:يتكون السالوار قميص من ثالث أجزاء رئيسة هي   
   القميص أو السرتة :Kameez    

فهو سرتة طويلة مفتوحة من اجلانبني من بعد خط اخلصر ، تعطي    Kameezأما القميص          
كن أن يقص حبيث تكون حردة مي والقميص.الشخص الذي يرتديها حرية كبرية يف احلركة 

، ويصمم يأساليب خمتلفة   خياط بأقمشة شفافة وقدميقة أو منخفضة ،ع  neck lineالرقبة 
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) يف الغالب كلباس حزب ( وعندما تلبس النساء القميص نصف الشفاف .  بدون اكمام
م يلبسون معه الـ  أما .  أو البدي وهو قميص نسائي حتتاين قصري من غري أكمام  choliفإ

الفتحات اجلانبية للقميص فيمكن ان تصل أو تفتح او تشق اىل أعلى خط الوسط 
waistline    كما ميكن أن يلبس الـsalwar   تزيني يف . بشكل منخفض يصل اىل الورك

  . اغلب األحيان بالتطريز املتقن واخلرز 
  

   السروال أو البنطلون  :Salwar   
 عريض من األعلى  سع نسبيًا حبيث يسمح باحلركة ،فضاض متوهوعبارة عن بنطلون             

عند خط الوسط مث يضبط أوميسك حبزام مطاطي  ثبتوضيق يف اجلزء السفلي ، ي
drawstring  تكتا ، ومعناها : كلمة آرامية معربة ، وأصلها يف اآلرمية وهي  أو تكة :

ك رباط أو شد ، وكل ما َِك ة ، . كعنب   تربط وتشد به السراويل ، واجلمع ت ( أما الدِّكَّ
رباط السراويل : فهي كلمة عامية مصرية ؛ ومعناها ) : بكسر الدال وفتح وتشديد الكاف 

ا ) بالتاء ( ، وفصيحتها التكة  ة اللباس صوا  . )٢٠٠٢  رجب (تكة السراويل : ؛ ودِكَّ
نسيج  اجلزء ميكن أن يكون عريض ومتهدل وميكن أن يكون ضيق جدًا ومصنوع من وهذا
  . ورب 

  
   الوشاح  :Dupatta  

  ويصنع من اخلامات الرقيقة وهو يشكل أو يلف حول الرأس أو األكتاف بطـرق خمتلفة            
  حول رؤؤسهم كبديل سهل  وخفيـف من   dupattaحيث تلف النساء املسلمات الـ           
  تغطية رؤؤسهم كشكل من اشكال االحرتام  الربقع أما النساء اهلندوسيات يستعملنها ايضًا ل          
  .عندما يزوروا املعابد           

  
حيتفظ بشعبيته حىت األن  متتعه  ) Kameez salwar (السالوار كميز ومن العوامل اليت جعلت     

غلب أالقماش املستخدم يف تنفيذها يف  القطن وهو ا تصنع منىل أإ، اضافة وحرية احلركة  بالراحة
نه من أه حيث فيزخارف تنوع اخلامات والو .  مع احلرارة والرطوبة يف هذه املناطق ليتناسب انحياأل

    www.wikipedia.com( شكال اجلسمأنواع و أجدًا اجياد القطع واخلامات لكل  السهل
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  .يوضح شكل السالوار كميز )  ٧٦( شكل 
  )   www.wikipedia.org:  ( عن 

      
 

) الوشاح ( Dupattaيتمثل التشكيل يف زي السالوار كميز يف الوشاح ، وهناك عدة طرق للف  
  :هي  

  الطريقة االكثر شيوعا الرتداء أو لبس الـdupatta  هي اليت تكون بالقرب من الرقبة والنهاية
 . اىل اخللف 

 ا  الش  .ال من أدىن الظهر ليصبح اكثر عملية الطريقة اليت يعقد 
  الطريقة اليت يطوى ويرتك الباقي على كتف واحد . 
  الطريقة اليت تستخدمنها النساء املسلمات وهي اللف حوا الرأس كالطرحة . 

  
 

ون األمحـر الزاهـي  تعد األلوان الزاهية مقصـورة علـى النسـاء الصـغريات املتزوجـات حيـث يسـتعملن اللـ    
  ، أما النساء األكرب سنًا و )و هلذا ترتديه العرائس ( كدليل على الفرح ،و النشاط ، و البهجة 

ن يرتــدين الســاري ذو اللــون األزرق الغـامق  كمــا . و األلــوان القامتــة األخــرى ) الــداكن ( املتزوجـات فــإ
 . خصص اللون األبيض للحداد 
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على يد األمري السومطري باراميسوارا  ااملعروف أن تاريخ ماليزيا بدأ بإنشاء مدينة ملق من    
Parameswara  حىت  اومنذ ذلك احلني ازدهرت هذه الوالية حتت حكم سلطنة ملق. م١٤٤٠عام

 قريب   مكان  جار من كلـة واجتذبت التطقــحت املركز التجاري األساسي يف املنـأصب

       .(  www.malaysiaarab.com)     وبعد أن   أو بعيد مثل الصني واهلند وبالد العرب وأوروبا
ً أصبحت مركز  التجار بدأت السفن احململة ب،  سنة ٥٠سيا خالل آأهم املوانئ يف جنوب  جتاريا ومن  ا

حمملني جبميع أنواع البضائع والتوابل تصل إىل هذا من اململكة املتحدة وأماكن أخرى والبضائع القادمة 
التجار العرب بالوصول إىل هنا أيضا ونشروا اإلسالم عن طريق احتكاكهم مع  أبد، كما  امليناء

سمى السلطان وأرسى قواعد ي احلاكم احمللي أصبح و عائبضالتبادل السكان من خالل قنوات التجارة و 
بالعديد من  موقا.نظام إداري إلدارة شؤون امليناء واملالحة وسري السفن واملخازن األمينة للبضائع

اورة وأسسالتحالفات مع العديد من الق قوة حبرية مهمتها محاية الشاطئ والسفن العابرة  بائل واملوانئ ا
سيطروا على اجلزء في ، دهار والثروة والقوةز د جلب االقق ، لذك جند أن مجيع ما سبالصديقة والتجارية 

  . )(www.cureontour.com . الغريب من شبه اجلزيرة املاالوية وباهانج وأجزاء من سومطرة

مث احتلها م ١٥١١إىل عدة مراحل استعمارية حيث احتلها الربتغاليني عام  اخضعت ملق           
 اكل هذه املؤثرات األجنبية حولت ملق. م١٨٢٤وتبعهم الربيطانيون عام ،  م١٦٤١اهلولنديون عام 

تمعات حتتفظ بالطابع الربتغايل  . فيهاخالل السنني إىل بوتقة لصهر الثقافات حيث ال تزال بعض ا
   ."ية املاليزيةاملدينة التارخي"م رمسيا باس التنوع تراثها التارخيي، مسيت ملقونظرا 

  
وية العلى احلرية واالستقالل بعد احلرب وقد اجتمعت احلركات االستقاللية امل   حصلت ماالي     

   ياليف بداية اخلمسينات وقد منحت بريطانيا االستقالل م ) تنك عبد الرمحن ( وحتالفت حتت قيادة
  . كواالملبوريف   )مرداكا سكوير ( ساحة االستقالل ومت االحتفال يف  ١٩٥٧سنة 

  
وسرواك  صباحمت انبثاق ماليزيا بعدما جنح تنك عبد الرمحن بإقناع سنغافورة و  ١٩٦١يف سنة     

  .انسحبت سنغافورة من الفدرالية ١٩٦٥ويف سنة ، ي اللالنضمام إىل فدرالية مع امل
   

هار والتقدم منذ أن نالت ماليزيا استقالهلا وهي ختطو خطوات سريعة وناجحة يف طريق االزدو     
ً ن واحدآلال تطورا يف أسيا والعامل ومتتلك حيث أصبحت من أكثر الدو  من أرقى املطارات دوليا  ا
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أما التعليم فقد . يزة جدا وتقود ماليزيا حكومة علمانية دميقراطية ولديها شبكة مواصالت واتصاالت مم
شجعت  كل هذه األسباب و . مب وارتفعت مستويات نظم التعليارتفعت نسبة التعليم بني فئات الشع

صناعيا وجتاريا وعقاريا وسياحيا األجنبية لالستثمار يف ماليزيا  رؤوس األموال 
www.cureontour.com) ( .  

                                                                         

 
سيا اجلنوبية الشرقية ، فهي تقع بني احمليط اهلندي ليزيا مبوقع جغرايف مهم يف قارة آتتمتع دولة ما     

 ً ً  وحبر الصني اجلنويب ، مماجعلها ممرا ً  اسرتاتيجيا ً  ومركزا للتجار واملستكشفني من مناطق الشرق  مهما
ً ة تتفاعل باستمرار وتتأقصة واقعي والغرب على حد سواء ، وجعل من تارخيها ً  ثر سلبا بالثقافات  واجيابا

ً وال ً  لهجات اخلارجية سياسيا متعدد الطبقات من التقاليد احملاطة  ا مزيج غينكما تتميز بأ. وعسكريا
ناطحات  العريضة ، والغابات العميقة ، إىلار ن الرملية ، واألونشيط من الشطآ باقتصاد حديث

  ) .   ٢٩،   ٢٠٠٤لسفارة املاليزية ا (فراد بقى يف موقع يفوق توقعات األذلك تالسحاب الشاخمة، وب
  

 
لذلك فهي تفتقر إىل الوحدة اجلغرافية ، فهي تضم جمموعتني ،  لقد قامت ماليزيا السباب سياسية     

ً بعكلم مر ٣٢٩,٧٥٠تبلغ مساحتها حوايل ا بالسكان ، حيث متفاوتتني جدًا باستيطا   ا
)www.cia.gov  (يزيا الغربية ـية ومالماليزيا الشرق ،  قسمني تنقسم األراضي فيها إىل  و )املاليو (

ً ) الماليو ( فماليزيا الغربية ،  ، و وحبر الصني متتد بني احمليط اهلندي غربا تبلغ مساحتها  اجلنويب شرقا ً
ً مربع كلم  ١٣١٦٨٩حوايل  اجلنوب ، تسمى  من الشمال إىلوتكثر فيها املرتفعات اجلبلية اليت متتد  ،  ا

ار الغزيرة اليت تؤدي إيل جتزئتها بينما  يف وسط البالد مبرتفعات الكامريون وتنحدر من هذه اجلبال األ
 ً ً  يصبح شبه اجلزيرة سهال (  تتخلله بعض التالل مث يصل إيل مستوى البحر  مستويا
www.wikipedia.org  . ( ماليزيا الشرقية أما ) ييت صباح ، هي عبارة عن والف) شمال بورينو 

ً مكلم   ٧٣٦٢٠حوايل  مساحتهااليت تبلغ  كلم   ١٢٤٤٤٩حوايل مساحتها  اليت تبلغ  ، و سراواك ربعا
وحيدها حبر الصني   ، عة من اجلبال الداخليةوجممو  ،ساحلية ، حيث تتألف أراضيها من سهول مربعًا 

 ً ً سنغفورة  ومضيق اجلنويب شرقا ً ملقا  مضيق و جنوبا  (                  مشاالً  تايالند و غربا
www.wikipedia.org  ( ويتنب ذلك يف شكل )٧٧   . (  
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كوااللمبور، سيال نجور ، قدح ، بينانج ، بيراك ،  : هي  والية ١٣لف ماليزيا من أتتكما      
تسع ،  ، بيرليسلبوان ، صباح ، سراواك يمبيالن ، بهانج ، ملقا ، جوهور نيجيري س نتان ،ماكلي

ً ان احتاديتان وبذلك يكون نظام احلكم برملانيتمنها حيكمها سالطني بالوراثة واثن ً دميقراطي ا أما ،  ا
  .هو العملة الرمسية  يف البالد و الرينجت املاليزي  ، وعملتها هي  *رعاصمتها فهي كواالملبو 

  

  

  

  

  

  

  .يوضح خريطة دولة ماليزيا )  ٧٧ (شكل 

)www.geographia.com(  
  
  
  
  
  

ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ   ـــ
، ومركز للصناعة و النقل و مدينة عصرية جتمع بني احلداثة و األصالة ، وتعترب العاصمة االحتادي*  ة ملاليزيا ، واملركز الرئيسي جتاريا ً

   .املعلومات و التكنولوجيا و السياحة و الرتفيه ، وخمتلف األنشطة والفعاليات احمللية والعاملية 

 
زيرة كليمانتان يف مشال جسراواك و صباح و، الماليويتألف احتاد ماليزيا من إقليمني رئيسني مها      

   .ميتد يف شبه جزيرة املاليو من الشمال إىل اجلنوب الذي ويفصل بني اإلقليمني حبر جنوب الصني 
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التكوين تفرعت  ةحديثالتوائية جبال عبارة عن  ، ) الماليو ( املتمثل يف  قليم الغريب ملاليزيااإلف          
اجلبلية األخرى املتفرعة عن جبال اهلمااليا  جبال اهلمااليا وتوازي جمموعات السالسل ةسلن سلم

، حيث يفصل احمليط اهلندي  ةمطر جلنوب يف بورما و جزر أندمان وسو ا  املتجهة من الشمال إىل
موعتني من السالسل اجلبلية ، وتعرف املرتفعات اجلبلية يف وسط املاليو  ومضيق ملقا بني هاتني ا

أعلى القمم اجلبلية يف  Gunong Tahanتاهان  نجة جنو الكامريون اليت تشمل على قم باسم جبال
 ً حنو اجلنوب حىت تتخذ شكل تالل يف  البالد ، حيث تنخفض تلك املرتفعات كلما اجتهنا تدرجييا

الذي يشغل الثلث الشمايل من  و )صباح وسراواك ( قليم الشرقي  املتمثل يف اإلأما . أقصى اجلنوب 
 اجلنويب يف الداخل وسهول ساحليه يف األطراف حتاذي حبر الصنيجبلي قليم إيتكون من فبورينو زيرة ـج
  ) .  ٢٨٤،  ٢٨٣،  ١٩٧٩ غالب وآخرون ( 
  

مناخ املتمثل يف كال اإلقليمني فهو املناخ املداري الرطب ، الذي يتصف بارتفاع بالنسبة للأما      
وح املواجهة زر األمطار على السطحيث تزداد احلرارة يف السهول وتغ،  درجات احلرارة وسقوط األمطار

ار    . لأل
  

 
ختالفات اليت طرأت على األزياء التقليدية واال لقد كان للسكان دور مهم يف معرفة التغريات اليت     

ا م ملعرفة  ، لذلك ترى الباحثة أن من الضروري التعرف على األصول العرقية هلؤالء السكانرت 
ا أزياؤ يز متاملميزات اليت  و التعايش بني الشعوب از فريد وهإجنن تفخر بأماليزيا  ستطاعةفبا .هم ت 

عدد فيها تت ، فهي من البالد اليت)  الصينيون ، الهنود، المالويون ( كثر انتشارًا يف آسيا الثالثة األ
ا معراق ، وبالرغم من اجناس واألاأل م يعيشون يف حالة إخر  ، فن حني آللصراعات  اليت حتدث 

،  ت شبه جزيرة ماليزيا  وملدة طويلة  منطقة شبه خالية من السكانظلفقد  .استثنائية من االنسجام 
  كائي ـــوس)  Negritos(  والزنوج   صليونحيث كان سكان ماليزيا األ

 )Sakais ( وجاكون )Jakuns  (للغاية  ، نيالعدد بدائي يلزيون القدامى أو التالون  ، قليواملالي 
محيده (قد وفدوا من جزر آنسو الند من سومطرة ابتدأ من القرن السابع والقرن الثامن ميالدي و 

٢٢٧،   ١٩٨٨ ( .  
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ت إىل البالد خالل العصور التارخيية املختلفة كان ماليزيا إىل عناصر متعدده جاءويرجع س     
لعنصر املاليو الذي ينتمي للعرق املغويل ، ويرتكز معظمه يف ا: هي اهم هذه العناصر ستقرت فيها ، و وا

رتات خمتلفة شبه جزيرة املاليو ، وتوجد جمموعات كبرية من الصينيني و اهلنود الذين قدموا إىل البالد يف ف
  )  ٢٨٥،  ١٩٧٩ غالب وآخرون( 
  

بينما تنحدر  ، )ماليزيا حاليا (ويشكل املالويون والصينيون واهلنود غالبية سكان شبه جزيرة املاليو      
اصول السكان من والييت صباح و سرواك بشكل رئيسي من اعراق قبائل االيبان والكادازان والبيدايو، 

امل اليت تضم ويعترب التنوع العرقي لسكان ماليزيا من القضايا اليت تثري اعجاب الكثري من دول الع
يشكل املاليزيون الذين يدينون باالسالم غالبية السكان   ، ا مينح ماليزيا خصوصيةمماالعراق املتعددة 

  .  ) ٦،    ٢٠٠٤السفارة املاليزية (

موع العام  ويبينهم %  ٥٥فاملالويون هم العنصر االصلي لسكان البالد وميثلون قرابة       من ا
 ألن معضمهم من املسلمني ربية املخلوطة معهم وهم احلضارماجلنسيات الع ىحدإ

www.wikipedia.org ترنجانو،  كوتاباهور، يترورث: مدن وهي  وهم يرتكزون يف ثالث   ،
و حول املدن الكربى وتزداد كثافتهم يف الشمال الشرقي يف سهول األرز  ،  أويعيش معظمهم يف القرى 

  .تايلند  كذلك على طول الساحل الشمايل الغريب من تايبنج حىت حدود
ومعظمهم من اهلندوس (واهلنود  )ومعظمهم من البوذيني(ن فهم الصينيون اخر ن اآلاأما العنصر      

ً وهم يقطنون نطاق) معظمهم يرتكز يف النطاق بني كواالملبور ، و ميال على الساحل الغريب ،  ٤٠عرضه  ا
السكان عدد يوم فقد بلغ ما الأ. ) ١٩٩٨،١٣٩صادق (  ا ، وهو نطاق زراعة املطاطوكالنج ، وملق

ــام مليون نسمة حسب احصائية تقديرية يف يو  ٢٥  املوقع احلكومي ا قام  ٢٠٠٨ليو عـ
)www.cia.gov   ( ،نييمن السكان االصل%  ١١، صينيون %   ٢٣,٧، مـاليزيون % ، ٥٠  ،

" و " الصينية "  و "األجنليزية " و  " املاليزية " ا الباهاسوهم يتكلمون لغة  .من اهلنود %  ٧,١
  .  ة التايلنديـو ) " التاميلية ( اهلندية 
 

  
السومطرية البوذية من القرن التاسع إىل القرن ) سري فاياجا ( لقد كانت ماليزيا جزءًا من مملكة     

  .دي اجلاويني اهلندوسالرابع عشر  وذلك عندما سقطت يف أي
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من دراسة  تاريخ سلطنة ملقا الذي بدأ يف أواخر بداية  ولدراسة تاريخ ماليزيا الفعلي ، فال بد     
القرن الرابع عشر امليالدي ، و تزامن مع انتشار سريع وكبري لإلسالم ، الذي وصل إىل املنطقة يف القرن 

 هلا يف عام الربتغاليني باحتالل  ىكثر من قرن ومل تنتهاخلامس امليالدي ،  فقد استمرت هذه السلطنة أ
ففي بدايات القرن السابع عشر   . يف تاريخ ماليزيا أيضا كان للمحتل اهلولندي دورم ، ١٥١١

م خاضوا العديد  امليالدي ،دخلت هولندا ماليزيا ولكنها مل تتدخل  يف الشؤون الداخلية للدولة مع أ
 ، ٢٠٠٣خوري ( ية وتوغلوا داخل األراضي املاليزية أكثر من الربتغاليني من احلروب ضد القوى احملل

٧٦   . (  
  

أوىل شكل وصول األوروبيني إىل مضيق ملقا نقطة حتول رئيسية يف التاريخ املاليزي حيث وصلت    
ل الربيطانيون وحدة إدارية ١٨٢٦ويف عام ،  م ١٦٠١الغربية عام  ةاحلمالت الربيطانية إىل جاو   شّك

ا إىل شركة اهلند الشرقية بوصفها جزءا من اهلند  هد بإدار ت بينانج وسنغافورة  وملقا وعُ ّ وقد بدأ ، ضم
م بعد أن أصبحت مستوطنات  املضايق ١٨٦٧امتداد التأثري الربيطاين على شبه جزيرة ماليزيا عام 

 امتداد التأثري الربيطاين إىلشهد القرن التاسع عشر امليالدي أيضًا تابعة للتاج الربيطاين ، و مستعمرة 
اية القرن التاسع عشر امليالدي  تغري مما أدى إىل سرواك وصباح ، وكان التطور يف سرواك بطيئا حىت 

تمع املاليزي بسرعة خالل  تمع يف املاليو أمدا طويال  ذلك القرن مالمح ا . وسيطرت التقاليد على ا
ا دولالاوالت الربيطانية للسيطرة السياسية على عارضت الطبقات احلاكمة املاليزية احمل  اجم ،من اليت 

ديدا  كما تأثرت البالد باحلركات السياسية القائمة يف األقطار اآلسيوية األخرى   و شكل املسلمون 
كبريا للوجود الربيطاين يف البالد وهكذا أصبح الوضع غاية يف التعقيد يف منتصف العشرينات ، وقد 

  ) . ٧٧ ،  ٢٠٠٣خوري (  .نيون يف الواليات املاليزية جعل اإلدارة ال مركزيةحاول الربيطا
  

م ، وقد ١٩٤٢سرواك وصباح يف عام  غزو ماليزيا وسقطت ١٩٤١بدأت اليابان يف أوائل عام    
وقامت بريطانيا بتغيريات . حظي اليابانيون بدعم جمموعة من املتطرفني ومع ذلك القى احملتل عنتا 

لت وضع البالد متاما دستورية ب اية احلرب العاملية الثانية عام . دّ م حاول احلزب الشيوعي ١٩٤٥ومنذ 
خوري ( املاليزي االستيالء على السلطة بالوسائل الدستورية للدور الذي قام به يف مقاومة اليابانيني     

٤٥ ،  ٢٠٠٣. (  
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يف و   اإلحتاد الذي مسُِّي ماليزيارواك وسنغافورة إىلم انضمت كل من صباح وس١٩٥٧يف عام و     
  ،  ٢٠٠٢السيد  (  ، وصباح ليكونوا احتاد ماليزيا، اكو انضم احتاد املاليو إىل سنغافورة، وسر  ١٩٦٣

٩٨ (  .  
  

ويف العهد االستعماري شجع الربيطانيون هجرة الصينيني . جزءا من ماليزيافقد كانت سنغافورة أما     
جلزيرة املاليوية فازداد العنصر الصيين وكذلك اهلندي على العنصراملاليوي من الرب الصيين إىل تلك ا

وفعال مت التوقيع . االستقالل عن االحتادبغافورة يف الربملان املاليزي نسلم مما ادى إىل مطالبة ممثلي سامل
  .عشرين البدالرمحن يف ستينيات القرن نغافورة عن ماليزيا يف عهد رئيس وزرائها تانكو ععلى انفصال س

 

 
هي مرآة خلليط ماليزيا العرقي من أهل ماالي والصينيني      

، الذين يعيشون ) أوربيني و أسيويني ( واهلنود و األوراسيوين 
وهذا يأخذ بعدا . جنبا إيل جنب أو يف أحيائهم املنفصلة 

ساحل الشمايل ناك يف اله. خاصا باملدينة الكربى يف كواالملبور 
واحد من خصوصا بني كوتا بارو وكونتان  الشرقي من ماليزيا

أفضل األماكن لرؤية حياة ماالي التقليدية بثقافتها اإلسالمية 
االغنية ، و    . املساجد واملعابد والكنائس  يوجد 

  

  .يف ماليزيا مدينة كواالملبور  يوضح) ٧٨( شكل 

   )www.buildex.com   (  

 
      ً ً  هي املنطقة الرئيسية الزدهار ماليزيا االقتصادي ، واليت تشكل شركا للواليات القوية واملصاحل  مغريا

 كان القصدير وهو أساس ثروة الوالية و ) .ثرهم من الصينيني و أك( باإلضافة إيل العمال املهاجرين 
ا أكرب مناجم من نوعها يف العامل ، والثروة اليت حتققت من املناجم يستخرج من احل عى أ ُد فريات اليت ي
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، هي ثاين  " الفضة "  تعين  وكلمة برياك . ية غطت نفقات املنشآت التارخيية الواضحة املعامل يف الوال
  ٢١٠٠٠طية مساحة أكرب والية يف ماليزيا ، متتد من تاجنونغ ماليم يف اجلنوب إيل حدود تاي ، مغ

   . ) ميال مربعا  ١٣١٢٥( رت مربع كيلوم
  

  

هي املدينة األوىل يف ماليزيا املبنية على إمرباطوريات جتارة التوابل والنسيج ، وهي ذات تاريخ       
على اآلخر لالستيالء  ملتصارعة يتحدى بعضهامشبع بدماء املعارك عندما كانت القوى االستعمارية ا

ويف ذروة أيام جمدها يف القرن اخلامس عشر كانت أكثر املرافئ حيوية يف جنوب شرق آسيا ، . املرفأ 
سفينة عندما بسط سالطني املدينة سلطتهم اإلقليمية من الثروة  ٢٠٠٠حيث كانت ترسو حوايل 

م من أن املباين ، واليوم بالرغ هطر مو سالساحل الشرقي من  إىل التجارية إيل باهانغ وسنغافورة وحىت
ٍ يف هندستها املعمارية  العالية جدا تظهر حاضرها بصورة حمسومة ، فإن ماضيها االستعماري باق

  . ونصبها التذكارية 
   

 
ر باهانغ هي اكرب والية يف شبه اجلز       ا تؤوي أطول  ) ميال  ٢٩٦( كم   ٤٧٥: يرة وتفخر بأ

تقع يف الغرب البعيد يف مرتفعات جنتنغ وكامريون ، فإن باهانغ هلا وبالرغم من أن أكثر مناظرها شهرة 
مع ( حصتها من املنتجات البحرية أيضا ، مبا يف ذلك جزيرة باالو تيومان الشهرية يف اجلنوب األقصى 

وحديقة إنداو رومبني يف الوالية اليت مت ) . ان الوصول اليها بالبحر يكون من مرفأ مريسنغ يف جوهور 
ها يف اآلونة األخرية ، واليت تقبع على جانيب احلدود مع والية جوهور ، تكمل تامان نيغارا يف تطوير 

.الشمال األقصى ، واليت هلا طريقها  اخلاص عرب عاصمة الوالية كوانتان  
 

 
ا من      والية شبه اجلزيرة األكثر بعدا حنو اجلنوب أضاف قر

" تصاد عاصمتها ، واقسنغافورة  دعما القتصاد الوالية 
لقد أدت امكانية الوصول السهلة من سنغافورة .  "جوهوربارو
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اجلزر بعيدا عن شاطئ إيل منتجعات الساحل الشرقي ، مثل ديسارو على الساحل الشرقي اجلنويب و 
ا مع . التطور السريع هلذه األمكنة  مريسنغ ، إىل وقد جدَّدت ووطدت ارتباطات جوهور واتصاال

ا أول من قدم املالذ مليالكا يف القرن السادس عشر سنغافور  وتوفر . ة موقعها كحامية لثقافة ماالي أل
سباق السيارات  و فرسان  لتسوق إىلجوهور للمسافرين جمموعة واسعة من الفرص للسياحة ، من ا

ابات اليت مل حديقة إنداو رومبني الوطنية ، تلك الغ ية ، ناهيك عن سفرات املغامرة إىلالرياضة املائ
.متس نسبيا ، واليت جتاور حدود باهانغ  

  . يوضح مدينة جوهر يف ماليزيا )  ٧٩( شكل 

         ) ( www.sfari.com  
  
  

  

ض لذلك فقد لقبها أجيال وأجيال من البحارة باألر   لبورنيوتقع صباح على الطرف الشمايل     
تطل على حبر الصني اجلنويب ، وحبر سولو إيل الشمال : كوتا كينابالو   عاصمتها . حتت الرياح  الواقعة

تقع يف ظل سلسلة جبال كروكر ، حيث يوجد جبل   ، كما شرقي وحبار سوالويسي إيل اجلنوبال
  .أعلى جبل يف جنوب شرق آسيا  كينابالو ،

  

 

 

ا حنو ت      من جمموع حجم % ٥٥شكل الزراعة يف ماليزيا  احلرفة الرئيسية للسكان حيث يعمل 
ألف هكتار ، وتتسع مساحة األراضي  الزراعية  ٤٣٨٠القوى العاملة ، وتبلغ مساحة األراضي الزراعية 

د من إمجايل مساحة األراضي الزراعية ، ومر % ٧٠املعتمدة على مياه األمطار حيث تشكل حوايل 
ذلك غزارة األمطار وسقوطها طول العام مما جعلها موردا هاما من موارد املياه املعتمد عليها يف ري 
ار فال تتجاوز نسبة  احلقول الزراعية ، أما األراضي الزراعية املعتمدة  على الري الصناعي من األ

  % . ٣٠مساحتها 
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 ٦٠٠وعة  من حيث اتساع املساحة إذ تبلغ مساحة حقوله أكثر من يتصدر األرز احملاصيل املزر      
ألف هكتار ،ويرجع اتساع هذه املساحة إيل األمهية الغذائية الكبرية لألرز الذي يعتمد عليه السواد  

مليون طن  ٢األعظم من السكان كعنصر غذائي أساسي ، ويبلغ إنتاج احتاد ماليزيا من األرز أكثر من 
من حاجة األسواق احمللية مما أدى إيل % ٧٠ومع ذلك ال يغطي هذا اإلنتاج سوى  مرتي سنويًا ،

  .استرياد كميات كبرية كل عام لسد حاجة السكان من هذا احملصول الغذائي اهلام 
 

ويعد املطاط أهم احملاصيل النقدية يف االحتاد إذ ينتج منه كميات كبرية كل عام بلغت خالل      
ثر من مليون طن مرتي وبذلك تأيت يف املركز الثاين بني دول العامل املنتجة للمطاط السنوات األخرية أك

من صادرات % ٤٥من مجلة إنتاج العامل ، كما تساهم البالد حبوايل % ١٩إذ يشكل إنتاجها منه حنو 
 .ية الكبرية املطاط الطبيعي العاملية لذا حتتل املركز األول بني دول العامل املصدرة هلذه املادة ذات األمه

وترتكز زراعة املطاط يف شبه جزيرة املاليو بصفة خاصة حيث تغطي مزارعة ثلثني مساحة األراضي 
الزراعية تقريبا ، وهذا يظهر األمهية  االقتصادية الكبرية لشجرة املطاط يف هذه اجلهات ، ومتتد املزارع يف 

يدية مما سهل نقل اإلنتاج وقلل النطاق الساحلي املنخفض على طول امتداد خطوط السكك احلد
نفقاته ، ومتتد املزارع يف املناطق الداخلية حيث يرتفع منسوب سطح األرض نسبيا وهو عموما يقل عن 

  .ألف قدم فوق منسوب سطح البحر 
 

ويأيت جوز اهلند يف املركز الثاين بني احملاصيل النقدية بعد املطاط وتنتشر مزارع خنيل جوز اهلند يف      
ات متعددة من البالد إال أن أمهها وأكربها مساحة ترتكز على طول الساحل الغريب لشبه جزيرة جه

املاليو مما سهل نقل اإلنتاج إيل األسواق العاملية ، وينتج احتاد ماليزيا أكثر من مليار مثرة كل عام وهو 
كز الرابع بني دول العامل املنتجة تقريبا من مجلة إنتاج العامل لذا تأيت ماليزيا يف املر % ٣.٦إنتاج يوازي 

وتنتشر زراعة التوابل وقصب السكر  ، إيل جانب التبغ . جلوز اهلند بعد اندونيسيا والفلبني واهلند 
  .واخلضروات والفاكهة يف جهات متعددة من الدولة 

 

 

ألف  و ٣٥رأس من املاشية ،  ألف ٦٨٦ايل والثروة احليوانية حمدودة للغاية فهي تتألف من حو      
  ) . ١٩٩٤عام ( ألف رأس من األغنام   ٣٣٦ و رأس من املاعز ،

 



١٢٤ 

 

 

تغطي الغابات مساحات واسعة من الدولة  مما أسهم يف ضخامة إنتاج ماليزيا من األخشاب      
الدول األسيوية  مليون مرت مكعب سنويا ، لذلك حتتل البالد مركزا متقدما بني ١١الذي يقدر بنحو 

ا يف ذلك شأن الصني الشعبية واهلند واندونيسيا واليابان والفلبني    .  الرئيسية املنتجة لألخشاب شأ
 

ويأيت القصدير واحلديد يف مقدمة املعادن اليت تنتجها ماليزيا حيث تتصدر دول العامل املنتجة      
ألف طن مرتي وهو ما يوازي حوايل  ٥٠حنو ملعدن القصدير إذ تنتج منه كميات كبرية كل عام تبلغ 

  . ثلث إنتاج العامل 
 

ويأيت احلديد يف املركز الثاين بني املعادن اليت تنتجها ماليزيا من حيث األمهية وحجم اإلنتاج بعد      
ألف طن مرتي سنويًا ، واخلامات املنتجة  ٣٠٠ -١١٠القصدير إذ تنتج كميات كبرية منه ترتاوح بني 

ا بني هنا من ن ولرؤوس األموال الربيطانية دور  % ٦٠ -٥٠وع اهليماتيت اليت ترتاوح نسبة احلديد 
ال إو ، كبري يف جمال إنتاج احلديد مباليزيا    .  ن كان لليابانيني و االسرتاليني السبق يف هذا ا

  

 

  الباتيك ، وقماش احلرير املقصب قماش حرفة النسيج املتمثلة يف نسج .  

 

اليت ميزت شعوب جنوب  فتة للنظرالاأللوان ذات النقوش الالمعة وال وهومن األقمشة الزاهية      
    كيالنتان  منطقتااليت ميكن نسجها يف املصانع ، أو باليد معا ، وقد متيزت به و  ، شرق آسيا أمجع

وتبقى . عام  ١٠٠٠و يعود تاريخ هذا القماش إىل  ممالك جاوا يف مالي منذ . اليزيا  انو يف موترينغ
ا مل تستعمل على شبه اجلزيرة إال يف  نفسها التتغري التقنية املستخدمة يف صنعة هي ، بالرغم من أ

 ةقطن أو حرير باستعمال صفيحة رقيقحيث يوضع تصميم من الشمع الذائب على . القرن العشرين 
يلون القماش حول القالب  من مثالقماش بعد ذلك يف صبغة نباتية  أو مركبة ، و  مرمث  يغ ةخمرم

فيبقى التصميم ويزول الشمع ، ، القطعة يف املاء الساخن إلزالة الشمع  مروبعد ذلك تغ ،الشمعي 
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احلرير : أشهرها  برسوم خمتلفة ، يزين ذلك القماش نكاو  .لعملية من أجل التلوين املتعدد وميكن تكرار ا
  .املقصب ، وصناعة الفضيات 

  
لكن اليوم هناك مناذج أنيقة هندسيه ، كما كانت بعض التصاميم تقليديًا ختصص للعائلة املالكة      

وقد كان اللباس التقليدي . أو مليئة باحليوية أو مناذج أزهار وفقا ألسلوب معني متاحة للجميع 
 . ه من قماش الباتيك يتميز بصنع) سارونج بال(املسمى 

  

  

  

  

  

  

  

  .يوضح  عينة من  قماش الباتيك سارونج )  ٨٠( شكل 

        Busana)                                      (  

Kain songket 

خيوط  حيث كان ينسج من احلرير الناعم ، مع . ملاليزية ا)  ترينغ غانو ( متيزت به منطقةوقد      
األمحر الغامق  و األخضر الزمردي ،  خمتلفة مثل ، بألوانعلى إطار من اخلشب القاسي  ذهبية وفضية

راوح خمتلفة كامل رسوم وهندسية ونباتية  ، بزخارفيل األرجواين إو األزرق  املائل ، البنفسجي  و ،
وأغطية ، فالية األخرى حتكان هذا احلرير يستعمل يف ثياب العرائس واألثواب االو . ميلة اجلناجر اخلو 

 .الوسائد واحلقائب اليدوية 

 :وباإلضافة إىل صناعة املنسوجات توجد حرف أخرى مثل 
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  )(silverwork  
برياك ، والية تستمر مهارات صائغي الفضة اليت متتد إىل قرون ، واليت نشأت يف األصل يف بالط      

وعت األغراض اليت استخدمت فيها وتعددت لتشمل احللي النسائية ، كما تنكيالنتان الريفية   منطقة يف
وهرات أقراط األذنني ودبابيس الزينة والقالئاملتمثلة يف  ا أسلوب التخرمي د و األساور وا اليت يستخدم 

صناديق املصممة من أجل بذور الفوفل  ، والقلنسوات والصواين  الزجاجات العطر و ، باإلضافة إىل 
  .الرائعة  والطاسات

 

من أكثر منتجات الفنون التقليدية  اليت تعد املتحركة ىمالدُ وهناك أعمال حرفية أخرى ، مثل      
ّجون  ، تستعمل يف مسرح الظل وزخرف بصور مجيلة جدا ت يهف، جاذبية  ويشكل الشياطني واملهر

م أثناء الصنع يف ورشة كيالنتان الريفية ،    .أدوات زينة رائعة وامللوك ، الذين ميكن مشاهد
 

ُ حرفة  أيضا كانت هناك     السجاد  وصناعة.  اصر اليت حتاك من أوراق خنيل نيبسالل اخليزران واحل
مجاعة إيبان ، ومنحوتات طري أيب قرن اخلشبية املستعملة يف الطقوس الدينية ،  الذي متيزت بهاليدوي 

وهرات الفضية و األعمال اخلرزية النفخ احلقيقية واحدة من أكثر القطع احلرفية  بندقيةكما أن  . وا
  .املصنوعة من قبل السكان األصليني يف كل ماليزيا و املصقولة 

  
  
  
  
  

 
دخل يشكل املسلمون نسبة كبرية فيها ، وقد ماليزيا حيث  مسي للسكان يفسالم هو الدين الر اإل    

ذلك املمر البحري  ، ن يشرفان على مضيق ملقايذلال وسنغافورةاإلسالم ماليزيا عن طريق مينائي ملقا 
  م١٢٧٦ويروى أن ركاب سفينة عربية قدمت من جدة ورست يف ملقا عام  ، الرئيسي للسفن التجارية 

،  كتب اهللا له اهلدايه على أيديهم وأمسوه السلطان حممد شاه فقاموا بدعوة ملك ملقا إيل اإلسالم و  ،
اعتناق اإلسالم ، وهكذا قامت أول مملكة إسالمية يف تلك البالد ، وقد عملت على وتبعه رعاياه يف 

ون نصف قرن أصبحت ملقا مركز إشعاع لإلسالم ضفيما جاورها من األصقاع ، ويف غ نشر اإلسالم
ن عربية األصل ، إذ كان امليناء ملتقى البحار م" ملقا " يف أرجاء شبه اجلزيرة املاليزية ، وتبدو تسمية 

   .خمتلف البلدان والشعوب منهم اهلنود والفرس والعرب 
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املاليو من السواحل الشرقية جلزيرة سومطرة اليت  اإلسالم قد يكون وجد سبيله إىل وميكن القول بأن    

ا  ال يفصلهما سوى مضيق ملقا نفسه ، وكان حكام سومطرة  واليتتواجه سواحل املاليو الغربية وتقار
اية القرن السادس اهلجريقد شرعوا يدخلو  شار اإلسالم يف سومطرة قد انت وال بد ، ن يف دين اهللا يف 

ندونيسية األخرى بورنيو واجلزر اإل امتداده إيل شبه جزيرة املاليو ، وخباصة انه قد امتد إىل أدى إىل
ا إيل مشال والفلبني يف بداية القرن العاشر اهلجري ، وكانت مملكه ملقا اإلسالمية قد وصلت حدوده

وعلى كل حال فقد كان التجار املسلمون هم األداة الرئيسية لنشر اإلسالم  بورنيو يف عهد املظفر شاه
م إىل ح بعض هؤالء األرجاء اليت محلوا إليها سلعهم ومتاجرهم ، وجن يف ماليزيا ، ولقد محلوا عقيد

أن يشاركوا  أوأن حيكموا مقاطعات  النفوذ والسلطة واستطاعوا بوسائل متعددة التجار يف الوصول إىل
قدم من اهلند علماء نشروا  كذلكسالم ،  اإل لنشرماليزيا  ىلإاء املسلمون قبل العلمأ كمايف حكمها ،  

م ،  التجار األفراد اقتناعا بتأثري، االسالم يف ماليزيا ، وغدا املاليزيون يشعرون منذ اعتناقهم االسالم  أ
يان عريض بني أمم العامل ، فمضوا يف نشر االسالم فيما حوهلم ، وقد حضارة عريقة وك ىلإينتمون 

دونيسيا إناجلزر الشرقية من  إىلالم انطلق الدعاة اجلوالون من مسلمي جزيرة بورنيو حيملون رسالة االس
تلك األحناء  إىل ماليزيا بعد قدوم املسيحيني خرى يف الفلبني ، وتزايد انتشار االسالم يفأجزر  إىلو 
م احافظوا  والستغالل والدمار، وثبت املاليزيون املسلمني على ديتهم أمام عدوان االستعمار ل على كيا

الروحي واملادي ، وال تزال التيارات العقديه والفكرية اليت خلفها االستعمار تنازع االسالم مكانه 
 ةاليت تتضمن تشجيع مقاوماألسلحة  يف ذلك كل ةمني يف األراضي املاليزية مستخدمومكانته بني املسل

 ) ٢٨٢، ٢٨١، ٢٨٠،  ١٩٧٩ غالب و آخرون ( احلكم القائم بالقوة وتدمري امن البالد واستقرارها 
 .  

 
  :ين فيها وهي ودالسكان املوج اسم خليط من األحياء اليت مسيت ب ماليزيا

   احلي الصيين )China . ( 

  احلي العريب )The Arab Quarter . ( 

  اهلند الصغرية( احلي اهلندي (  )Little India  . (  
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حتتفظ شوارع احلي الصيين الضيقة يف ملقا ، بقدر كبري من التاريخ ، خصوصا يف القرن األخري ،      
ينيون األصليون ، احضار الرواد الصي هلم داخل جالية بابا نيونياه وميكن العثور على التاريخ األصل

واملقاولني إيل تزوجوا نسوه كليني من مالي يف مستوطنات املضايق القدمية وملقا وبينانغ وسنغافورة  ، 
به وميتلئ هذا احلي باملنازل اليت تعد مبثابة املتاحف ألثار جاليات البابا نيونياه يف ماليزيا ، كما يوجد 

 .إلسالمية سية و املساجد او أيضا املعابد الصينية واهلند

 

وهو احلي الذي يرتكز فيه مسلمو سنغافورة ، وهو مزيج غين من أحياء مالي واهلنود الذين تزاوجوا     
العرب ، وقد متيز هذا احلي بالروح الشرقية ، فاملتجول فيه يتمتع بشذا  من مع جتار القرن التاسع عشر

وجودة يف احلي الصيين وفيه تقع احملالت التجارية اليت تبيع العطور العربية اليت ختتلف كثريا عن تلك امل
وهرات حول مسجد السلطان   .احلرير وقماش الباتيك  والسالل ، وا

 

ويتميز هذا احلي مبظاهر احلياة اهلندية ،  ،وهو احلي الذي يرتكز سكانه حول طريق سريجنون رود    
ميارسون خمتلف العبادات وتتعدد فيه املعابد  نوصا اهلندوسية الذيفهو ميتلئ باجلاليات اهلندية وخص

  .تشعر زائره بأنه يف دولة اهلند  واهلياكل اليت

 

     

ــــا خليطــــًا مــــن أزيــــاء       لقــــد كانــــت األزيــــاء يف دولــــة ماليزي
ا منذ قدمي  الزمان ، الشعوب اليت هاجرت إليها ، واستقرت 

وكمـــا ســــبق وأوضــــحت الباحثــــة يف تــــاريخ تلــــك الدولــــة ، أن 
هنــاك بعـــض الـــدول الــيت أثـــرت علـــى تــراث ماليزيـــا مـــن مجيـــع 
ــه  مبــا فيهــا  اجلوانــب وصــبغته بصــبغتها حــىت ظهــرت كجــزء من
الــرتاث امللبســي ، ومــن تلــك الــدول ، اهلنــد والصــني ، اللتــان  

فوجــــد الــــزي  كانتـــا مــــن أكثــــر الـــدول املــــؤثرة علــــى ماليزيـــا  ،



١٢٩ 

 

اهلندي و الزي الصيين يف ذلك الرتاث ، وارتدته النساء يف ماليزيا كأحد األزياء الدخيلة بأساليب خمتلفة 
  . تتناسب مع الرتاث األصلي مما جعله جزءًا من تراثها امللبسي التقليدي 

  

  
  

  . يوضح بعض األزياء  التقليدية يف ماليزيا )   ٨١ (شكل 

  )Busana: عن ( 

  

يزت دولة ماليزيا بزيها التقليدي املسمى بالكيبايـا ، فظهـرت املـرأة املاليزيـة يف أمجـل إطاللـة وهـي ومت      
رفت الش ّ ا عليه ، من خالله ، فأصبح رمزا  يها وب علعترتدي ذلك الزي ، وتع من الزموز اليت يستدل 

  .وطابعا مميزا هلا 

  



١٣٠ 

 

ــاء األكثــر شــعبية بــني شــعوب ) الســارونج  (ويــأيت يف املرتبــة الثانيــة الــزي املســمى       ، وهــو مــن األزي
  . جنوب شرق آسيا ، و األفضل لديهم ، حيث ترتديه املرأة يف مجيع املناسبات ومبختلف الطرق 

  

  : وفيما يلي نبذه عن تلك األزياء 

 

 
  .يزيا النسائي الكيبايا يف مالزي التقليدي اليوضح )  ٨٢ (شكل 

  

  )Busana: عن ( 
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م كان زي الكيبايا من أشهر موضات األزياء النسائية  يف ماليزيا ، وأفضل األزياء  ١٩٦٠منذ عام     
اليت ترتدى يف املناسبات الرمسية  وذلك ملا متيز به من جاذبية جعلت من يرتدينه يشعرن بالفخر ألنه 

ً زي الرغم من أن  ىوعلوتراثهن الدقيق  حيافظ على أصوهلن  ،  الكيبايا ظل شائعًا ألكثر من قرن تقريبا
.  إال أن أول ظهور للباباكيبايا كان يف ثقافة البابانيونياة  فقط وكان ذلك يف مطلع القرن العشرين

نيونياة مع فرتة تزامن ظهور الكيباياة كثوب لل وقد .  م ١٩٢٠النيونياة كانوا يرتدون الكيباياة منذ عام ف
 احنطاطدهر كثوب متميز من مالبس النيونياة يف أثناء فرتة از ، كما  احلكم الربيطاين ملستوطنات املضايق

كان  . الثقافة ً الرغم من أن ب،  ) جزيرة جاوة (الكيباياة مقتبس من جافا  زي أن دمن املعتقأيضا 
من أماكن  هوتكيف هلـأخر أو قد مت تعديأنه مقتبس من مكان   دنـيعتق ن أنفسه النساء اجلاويات 

   ) , Mahmood ,2004 ٥٦ (ى أخر 

  

 

، وفيمــا يلــي الكيبايــا بالعديــد مــن التطــورات حــىت وصــل للشــكل احلــايل النســائي  مــر الــزي التقليــدي    
  : توضيح لذلك 

  

 

لكل زي بداية ، وبداية زي الكيبايا كانت زي الباجو باجنانج ، فهو النواة أو البادرة األوىل ملعرفة      
قد ، ف ما قبل القرن السادس عشر بكثري ىلرمبا يرجع تارخية إو .  وللباجو باجنانج تاريخ طويلالكيبايا ، 

مل يعرف أساس الباجو باجنانج القرن ، و  ذلكيف ماليزيا  ىلإفقط النيونياة الذين أتوا  هكان يستخدم
إيل  هويعتقد بعض الباحثني أن الكيباياة يرجع أصل.  ماليزيا هواملصدر الرئيسي له والذي أخذتة عن

ترى وهو غري مريح متامًا وهلذا .  طويل مفتوح من األمامأو رداء ، وهي عبارة عن تُنيك  ة العربيةاءالعب



١٣٢ 

 

وبالرغم من ذلك، فرمبا يكون الطلب املتزايد علي .  ل العباءة العربية املرحيةأن الكيباياة ال متاثالباحثة 
والذين ) والثقافة العربية(الرتاث العريب ورمبا يكون ذلك منذ ظهور األسالم  الباجو باجنانج يرجع إىل

ً  (رحلوا إيل شبة جزيرة مايل    .  )  Mahmood ,2004 ,98 (يف القرن اخلامس عشر)  ماليزيا حاليا

  

ها يراعوذ،  تغطية صدرها ى، كما حثها عل تغطية شعرها ىسالم املرأة علهذا وقد حث اإل     
 تغطي ، وكانت املرأة املاليزية يف األماكن العامة وكل املناطق  وجودهاوكذلك أقدامها وذلك عند 

ت تغطي أاليزية قد بدن املرأة املإوميكن القول . بواسطة الباجو باجنانج فيما عدا الرأس  أعضاء جسمها
وختليها عن  اعتناقها اإلسالم، أثناء  جسمها ككل

اإلسالم ومنذ ظهور  . الديانة اهلندوسية واملذهب البوذي
، كانت املرأة ترتدي املالبس القليلة الطبقات هناك 

قد و احلرارة واجلو الرطب،  ويرجع السبب يف ذلك إىل
فرضها كل من القيود اليت  إىليرجع السبب يف ذلك أيضًا 

 Mahmood (البوذية و ،  اهلندوسو ،  مذهب احليوية

,2004 , (  

  

 

 
     باطن  إىل ه، فضفاض، يصل طول هو رداء طويل

ثابت ال يتغري ودائمًا ما كان  وصيفالت وهذا،  مستدق من عند الرسغ،  ، ومزود بأكمام  الساق
بتناول الطعام  وتسمح األكمام املستدقة الطرف للنيونياة.  الزي بالكامل يستعمل لكي يشري إىل

، وهذه األلوان   ، كانت تلك املستخدم فيها ألوان قامتة ومن األمثلة األويل للباجو باجنانج.  بأصابعهم
.صفرار واألمحر الرتايباللون البين املائل لال كانت ترتاوح ما بني اللون األسود إىل 
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  .يوضح زي الباجو باجنانج )  ٨٣( شكل 

  )  Busana: عن ( 

  

ثالثة أطوال خيضع هلا الباجو باجنانج املصنوع من ، )  ٨٤ (يف شكل توضح الصور املوجودة و       
 بأشكال الزهور والورود وكان يتم طباعة األلياف األوىل.  األورجانزا األملانية وهي متنوعة الظالل اللونية

 ً ما كانت توضع علي القماش بطريقة متماثلة ولكن يف بعض األحيان كانت تنظم يف  ، وهي دائما
  .  صفوف

  
من اليمني إيل .  خمتلفةخامات من  ةثالثة باجو باجنانج  مصنوع)  ٨٥( شكل  وضحكما ي      

مالبس بوجي وهي مصنوعة  يطلق عليه(قطين مغزول وقماش ،  فوال مطبوع بالزهور شاقم ، اليسار
  . )  القطن اجلاوي ( باتيكوقماش ال،  ) طة املاليزينبواس

  



١٣٤ 

 

  
  

   يوضح اخلامات اليت يصنع منها )  ٨٥ (يوضح أطوال الباجو باجنانج      شكل )  ٨٤ (شكل 

  الباجو باجنانج                                                                       

                                                                        

 ياقة السادة  ذو  صنوع من القطن األبيضمقميص حتتاين وقد كان يرتدى مع الباجو باجنانج      
ويتم ربط الباجو باجنانج من األمام . ، وأكمام طويلةللحذف ل ببواسطة دبوس قا هويتم تثبيت ةعالي

  . ) الربوشات (الدبابيس  بثالث جمموعات من

  



١٣٥ 

 

ذا الشكل البسيط مث تطور بإضافة       وعلى أساس ذلك ميكن القول بأن زي الباجو باجنانج بدأ 
بعض القطع املكملة حىت أصبح يف صورة زي الكيبايا الذي نراه اليوم والذي تنوعت يف أشكاله حسب 

  . العديد من العوامل 

  

 

 

 
  

  . شكل القميص و السارونج الداخلي الذي يرتدى مع  الكيبايا  توضح)  ٨٦ (شكل 

)Busana (  
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 وكان يرتدى يف حالة ارتداء كيبايا  القميص التحتاين
خذ شكل ــبة الذي يتــمن أسفل خط الرقها من املمكن رؤيت شفافة ويكون مزودًا بكولة

 ويطلق علية   Vرف ح
 

وكان .  طنية البيضاء وينتهي عند مفصل الفخذو كان يصنع من األقمشة الق،  الباجو داتام
  . وهذه ميكن خلعها من املالبس عند الغسيل راراألز  هبواسطة دعامة تشب هيتم تثبيت

  

  ، وللخصوصية اجلونلة التحتانية ، وتسمى السارونج
،  الشورت من أسفل القميص التحتاين مع السارونج دينكان النيونياة يرت  نداخل منازهل
يف هذه احلالة فقط  نفه نن من منازهلرجن هناك زوار داخل املنزل أو عندما خيوعندما يكو 

  .الشفاف من فوق هذه املالبس رداء ن بوضع الميق
   

 رأةامل هالذي كانت تستخدم غطاء الرأسأو وشاح ال 
  . يف ماليزيا لتغطية رأسها يف وجود أحد الغرباءاملسلمات 

  

  موعة بالكاوعندما يتم امل، تكمل بواسطة رتداء هذه ا
  . حلية من مشط الشعر توضع يف تسرحية الشعر، وهذا تبعًا للموضة السارية واحللي

  
  الشعر امللفوف من  ىتاج اليامسني الذي يوضع علأو

  .اخللف 
  

  أما بالنسبة للمناسبات واألعياد الرمسية، مثل حفالت
عة كبرية مطبوعة بطريقة ، وهي عبارة عن أقمشة مرب تشبك السابوتاجنان تكانف،  الزواج

  .  الكتف األمين للباجو باجنانج وتوضع على ،  يف شكل مثلثات ىالباتيك تطو 
  

 

وضحت الباحثة بداية زي الكيبايا املاليزي ، واملكونات البسيطة اليت احتوى أمن خالل ماسبق     
 ً ا وهي كما يلي ملراحل  عليها ، استعدادا لطرح األنواع األخرى طبقا   : التطور اليت مر 
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اية عام       ، الذي كان يعد من األزياء  الوقورة احملافظة نتهت مرحلة الباجو باجنانجا،  م ١٩٢٠يف 
 العكس من الباجو باجنانج ىوعل. طلق عليها الكيبايااليت أالسرتات األكثر جرأة و ى ، وأصبحت ترتد

ً   هعند مفصل الفخذين ولكن هيتوقف طولن الكيبايا مل إ، ف يرجع و . قصريًا والفتًا  كان يتخذ شكال
ً  ، كما يرجع إىل  واألملاننيالربتغالي علي الكيباياة ريندا إىل لكنارات الزخرفيةظهور ا . تأثري األجنليز قدميا

كان سرتة مزودة   ، الكيباياة الربتغايل القليل من املؤرخني أن موضة الكيبياياة رمبا تعود إىل رىوي
ريندا،  كما أن األملان أيضًا ميتلكون بعض األنواع من السرتات اليت ترمز إيل الكيباياة.  للزينة كنارات ب

األصلي يف الغرب ما هي إال  هوفكرة أن الكيباياة رمبا يكون منشأ. الكنارات واليت تزخرف أيضًا ب
 , Mahmood ,2004 من املبتكرات الشرقيةأول ما عرفت كانت  كناراتحيث أن ال جمافاة للحقيقة

78)   . (  

  

 

      

عبارة عن  ، وهو النوع القصري من الباجو باجنانج هيشب    
 . فضفاض رداءسرتة تنتهي عند اخلصر ليست طويلة، مع 

، وهلذا فهو قد يكون أكثر لتصقًا مع اجلسم وهو اليكون م
وبسبب .  إذا ما قورن بالباجو باجنانج هدياراحة بالنسبة ملرت

، فأن  واف األقمشةاملوجودة على احلشرائط الشفافية 
القميص التحتاين ذو  همع ىالكيباياة ريندا عادة ما يرتد

األكمام الطويلة والرقبة املرتفعة والذي يستخدم مع الباجو 
  .باجنانج
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  . يوضح زي الكيبايا ريندا ) ٨٧( شكل 

Busana)              
  

 

 ريندا  ة، جند أن الكيبايا كيباياالخطوات تطور  بالنظر إىل
واليت كانت  للكنارات ه، استخدام السبب األول : سببني هام جدًا ويرجع ذلك إىل

الكيباياة أن ،  والسبب الثاين.  زخرفة بالتطريزات يف الكيباياة سوالم ىحتتوي قدميًا عل
ا الكيباياكانت مت ريندا   . يف الوقت احلايل  ثل مجيع األشكال اليت يظهر 

  

 القمصان النسائية ذات األكمام   ت، أصبح ومبرور الوقت
كما أصبح    .التقليدي  بدالً من القميص التحيت ةأسفل الكيبايا ىرتدي ومحالة الصدر

ا أقصر من قـلـيف م ىرتدت تكان  يتال الرغم من أن تلك الكيبايا ىأيضًا أكثر طوالً، عل
  هاتديتر   كان  اليتا كـتل

  .بينانجيف )  نيونياة البابا( *مجاعات 
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  كيبايا من ثالثة أنواع من الهذا النوع من كان يصنع
اليت عريضة ال كناراتبال زخرفملامللون وا األورجانزا أو، أكثرها أفضلية هو الفوال  قمشةاأل
  .بكيبايا ريندا هتسميتسبب  وه ا، وهذ حواف األقمشة السادة ىعل نسجت

  

 

م التطريزات البسيطة استخديكون بابيكو  هيف الكيباياهو امتداد للكيباياه سوالم إال أن التطريز     
  . واليت تتبع بعد ذلك اخلط اخلارجي للشكل املروحي ،  بغرض تزين األقمشة املطبوعة

   
ً ريندا سائدًا أو رائج الكيباياهظل      فقد ، ه ، ولكن علي الرغم من  رواج م ١٩٣٠اية عام  حىت ا

 هوهو من أول أنواع الكيباياة الذي ظهر ب. ظهر نوع خمتلف من الكيباياة أال وهو الكيباياة بيكو
التطريز، علي الرغم من أن أعمال الزخرفة قد أحنصرت يف أصداف احملار البسيطة، وغالبًا ما كانت تتم 

  .طية صدر السرتة  ىفتحات األمامية أو علعمليات القص علي طول ال

  

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) النيونياه ( والبابا كلمة من أصل فارسي ترمز إىل االحرتام من أجل مناداة الرجال ، أما  على الذكر من األشخاص ،) بابا ( تطلق كلمة *     

ا نونيه وهي ختص اإلناث ، وهي من أصل إندونيسي وتشري إىل املرأة املتزوجة اليت ليست من أصل مالوي  يف ثقافة املاليزيني ، والبابا نيونياه  فاملراد 
م احملليني ، وقد كانوا  ةتوطنت ملقا ، وبينانج و سنغافور هم اجلاليات الصينية اليت اس و الساحل الغريب و اجلنويب لشبه اجلزيرة املالوية وتزاوجوا بسكا

القرن مثاال للعبقرية الصينية يف التأقلم مع الظروف احمللية دون فقدان أساسيات ثقافتها اخلاصة حيث يعود خليطهم لعادات الصني وماالي إىل 
املخطوبة إىل منصور شاه يف ملقا مع أبناء الطبقة العليا احمللية عشر امليالدي عندما تزاوجت حاشية األمرية هانغ يل بوة ابنة إمرباطور الصني  اخلامس 

املاليزية  السفارة( يف الصني اجلنوبية   Fukien ، وقد ازدادت أعدادهم يف القرون التالية بسبب تدفق التجار و املقاولني ومعظمهم من فوكني 
٢٧،   ٢٠٠٤ . (  

  
نتشارًا كمالبس مزخرفة مثالية وليست فقط من قبل ا، أصبح الكيباياة أكثر  م ١٩٣٠بنهاية عام     

ً مبجموعة جزر  األخرىالنيونياة واملاليزيات ، ولكن أيضًا للنساء األخريات يف املناطق  ، مبا إندونيسيا  ا
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 ( اقلم تقطن يف وهي مجاعات هندية ، ومجاعات شييت . و، جزيرة جاوة وكذلك يف بورني فيها سومطرة
٦٥Mahmood ,2004 , (  .  

  

 

  بيكو من أجل تبسيط الشكليات الرمسية جاء الكيباياه  ،
وهلذا فهو  . فهو عادًة كان يرتدي يف املنزل و يف املناسبات الرمسية،  املعقدةه بالرغم من تركيبت

 ً ويف وقتنا احلايل فهو يعد من .  بعدم الراحة اإلحساس، وبدون  كان كثريًا ما يرتدي يوميا
  .الرمسي للزائرين والستقبالالعائلية  االهتماماتاملالبس املفضلة اليت تفي بكل 

  

 يف معظم  دة استخدم الفوال املطبوع أكثر من السا
األقمشة  واليت كانت ترتاوح من ، باألشكال ذات األلوان املتعددة ، وذلك بيكو  الكيباياه

  .بيكو الكيباياهوظهور  انتشارهذا قد ساعد كثريًا يف  و شكال الزهورأ املنقطة إىل
  

 

وهذا النوع األول كان يبدو أكثر بساطة يف . م ١٩٤٠سوالم يف عام  للكيباياهكان أول ظهور     
ً  (جزيرة مايل  هكان يصنع يف شبو .  التطريز  (               رب العاملية الثانيةبعد احل)  ماليزيا حاليا

Mahmood ,2004 ,78 (  

  

 

 املزينة بالتطريز باعتباره  هيقصد بالكيباياة سوالم الكيبايا
يستخدم أقمشة ذات لون  ويف هذا النوع. طريقة أساسية يف زخرفة هذا النوع من الكيبايا 

    .  من أقمشة الفوال الشفافةأغلبها واحد 
  

 يقتصر و ،  الكيباياة سوالم املبسط هي: ان هناك نوع
، مبا فيها أسفل  الطول الكلي للحواف اخلارجية احلواف الضيقة علي ىعل فيه التطريز

 .  األكمام
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 باملزيد من يكون  الكيباياة نيأن تزيف أما النوع املقلد منه
 .األكمام لف وكذلك عليمن اخلطول امللبس، و و ،  الياقةو التطريزات حول خط الرقبة ، 

  
  أما التزين فقد كان يتم برسومات نباتية ألنواع خمتلفة من

  . الزهور ، وبعض الرموز السائدة يف تلك الفرتة كاملراوح 
  

 بينما كان   ، كان التطريز يتم باستخدام ماكينات احلياكة
ً إنالكيباياة سوالم، وخصوصًا تلك املصنوعة يف  لستان ا بغرزه،  دونيسيا، يتم تطريزها يدويا

  .  العروة وغرزه
  

 إال يف السيدات  ه ترتديال هذا النوع علي الرغم من أن
ن ي املناسبات واألعياد الرمسية ا من  ارتداء نفضلإال أ سوالم  الكيباياهالنوع اخلاص 

 . البوة واملزود بالزهور ذات األلوان املختلفة ه الكيباياهالطويل والفضفاض والذي يطلق علي
  

سوالم  الكيباياهوضح ي)  ٨٨(  وشكل     
و يصنع من الفوال  هالكيباياوهو جوهر 

السادة بدالً من األقمشة املطبوعة وهو يعد 
ً متهيد ، ) باكو الكيباياه(  هملا سيأيت بعد ا

  . وهو مزخرف بشدة ومزود بتطريزات
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  زي الكيبايا سوالم)  ٨٨ (شكل  

           )Busana  (  

 
 

  .ضح أشكال الزخارف اليت يتم تطريزها على اجلزء العلوي من الكيبايا يو ) ٨٩( شكل 

 ) Busana (  
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ذا  (الكيبايا باندونج       بيكو  هعن الكيباياخيتلف هو و .  ) وإندونيسيايف جزيرة جاوا  االسممسي 
اجلهتني  يف،  صف الصدروله حافة أمامية ضيقة تغطي منت لكناراتمن ا بأكملهيف أنة كان يصنع 
ا احللي اليت تزين الكيباياه (اليت كانت حتاك يف مكان الكريوجنسانج  رارز حيث يتم وضع األ يقصد 

  ) .وهي الربوشات 

  

 

ا تكاد تكون األقمشة اليت يصنع منها الكيباياه حمدودة ، فمعظم الدراسات كانت توضح أن هذ    
، واملزخرف بزخارف ) الباتيك سارونج ( الزي يصنع غالبا من قماش القطن املشجر أو السادة املطبوع 

نبانية ، وزخارف هندسية خمتلفة  للجزء السفلي ، وقماش الفوال الرقيق ، أو احلرير أو األورجانزا للجزء 
 نك، فللحكومة  اإلسالميةوانني ، يتبعن الق يف ماليزيااملسلمات هذا وقد كانت النساء . العلوي منه 

ن فقط األقمشة القطنية الغري شفافة ييرتد وكن ى يبتعدن عن أقمشة الفوال الشبه شفافة أو املواد األخر 
وبذلك ميكن حصر أنواع األقمشة يف القطن ، احلرير ، الفوال ، األورجانزا ، الشاش ، .  أو احلرير

  . د وكلها تناسب الطبيعة اجلغرافية لتلك البال

  
ا من األقمشة  التتميز أقمشة الفو ومن أكثر تلك األقمشة استخدامًا قماش الفوال ، حيث      بأ

ا من املنسوجات البسيطة الغزل ، اخلفيفة الوزن الشفافة تم احلصول عليها من ودائمًا ما ي. ، كما أ
اخليوط ( من نسيج السداة نييت، وتتميز أقمشة الفوال بأن هلا ط بقوة لألقمشة القطنية ربومالغزل امل
وقد كان أول ظهور لألقمشة الفوال يف . وهي أثقل قليالً إذا ما قورنت باألقمشة املماثلة) الطولية

مث ظهر بعد ذلك . جنلرتاإاملنطقة هي تلك األقمشة اليت كانت تستورد من أوروبا، وكان أغلبها من 
بسيطة، وقد أصبح هذا األخري أكثر شعبية ومازال عمليات تنشية  الفوال السويسري، والذي حيتاج إىل

  .وقتنا احلايل حىت هنيونيا الكيباياهمفضالً لصناعة 

  
أما األنواع اخلشنة من أقمشة الفوال، ورمبا كان معظمها يعرف عند بعض املؤرخني بأسم كاسار     

ال  هوكانت النيونيا .فهي كانت تستورد من اهلند") الغليظ"أو " اخلشن"وكلمة كاسار تعين (روبية 
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تفضل استخدام تلك األنواع من الفوال اخلشن ولكنها كانت تفضل األنواع املختلفة من أقمشة الفوال 
كما كانت تتميز أقمشة الفوال األوربية مبتانتها العالية . األوربية وذلك بسبب رقتها ونعومتها

ا سهلة التخرمي وميكن حياكتها بسهولة . سداليتهاانو  وهي تسمح . أثناء القيام بعمليات التطريزكما أ
  . للحياكني بعمل التطريزات الثقيلة دون أن تتمزق 

  

 
بعد الكيبايا ، وهو يعد من  يعد السارونج الزي التقليدي الثاين الذي ترتديه النساء يف ماليزيا ،     

متيزًا  ية خاصة جعلته من أكثر الرموزأكثر األزياء انتشارًا يف جنوب شرق قارة آسيا ، حيث أن له شعب
  . يف العامل 

  

 

من خالل دراسة األزياء التقليدية املاليزية اتضح أن زي السارونج ما هو جزء مكمل للزي التقليدي     
اجلزء السفلي من فهو القطعة اليت ترتدى أسفل الزي ، ويتم تشكيلها مثل الفوطة ، حول ) الكيبايا ( 

ا الزي ، واستمر عليها ، مث تتطور إىل األشكال املتعارف عليها  اجلسم ، وهذه هي البداية اليت وجد 
  .  حاليًا  حىت أصبح زي مستقل بذاته 

  

ويف الوقت احلايل أصبح الزي يرتدى مبفرده ، ألغراض معينة ، ويلف حول اجلسم بطرق خمتلفة أشهرها 
  . ، و الطريقة العرضية  ، الطريقة الطولية
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سم ، يتم   ١٢٠بطول مرتين تقريبًا ، وعرض هو عبارة عن قطعة من القماش مستطيلة الشكل ،     
وغالبًا ما تكون من قماش .  لفها على الوسط كالفوطة ، مث تثبت بثنيها للداخل  من عند الوسط 

  . ية خمتلفة ، وألوان زاهية متثل الطبيعة اجلغرافية ، بزخارف نبات) الباتيك ( مطبوع يسمى 

  
نوعًا من أنواع الطباعة اليدوية  و أحد أساليب  اليت ميزت ذلك الزيتعد الطباعة بالباتيك و       

الزخرفة على القماش اليت عرفت يف جزيرة جاوه ، وبالد اهلند ، واندونيسيا ، والصني ، وميتاز النسيج 
ذه الطر  يقة بتداخل األلوان ، وتعرق مجيل يأيت من تشقق الشمع املوجود على القماش أثناء املطبوع 

  Wax Batikالباتيك بالشمع :  مها ت ، وتنقسم هذه الطريقة إىل قسمنيعمليات الغمر يف الصبغا
، والطريقتان مها طباعة باملناعة أي عزل جزء من  Tie and Dye Batikو الباتيك بالربط   ،

  .امتصاص الصبغات ، إما بالشمع ، أو بضغط أحزمة رابطة من اخليط أو حلاء اخلشب  النسيج عن
  

وتتلخص الطريقة األوىل يف عمل تصاميم على القماش ، وتعيني أماكن توزيع األلوان فيها ، مث      
يعمل خليط من أنواع من الشمع يف محام مائي ، ومتأل به مجيع فراغات التصميم ، واألرضية إال 

ملساحات اخلاصة باللون الفاتح مث يرتك القماش ليجف ، بعد ذلك حيضر حملول الصبغة ، ويغمر ا
القماش كله فيه فتصبغ األجزاء غري املعزولة بالشمع مث يزال الشمع بغليان القماش كله أو غسله بالبنزين 

عزب ، (      األول ، مث جترى العملية على باقي أجزاء التصميم لصباغتها كما سبق يف صباغة اللون 
أما املادة املقاومة املستعملة يف الباتيك فهي عبارة عن خليط من مشع العسل و البارافني )  ٩١، ٩٠

  ) .  ٥٨املهدي ، ( الذي يوضع على مساحة التصميم 

  
ا أجزاء  الثانية املسماة أما الطريقة       بباتيك الربط ، فتستخدم فيها خيوط رفيعة مشمعة يربط 

ا القماش فيها ال   . )٩٣،  ٩٢، عزب (نسيج بقصد عزله عن امتصاص حماليل الصبغات اليت يغمر 

  

جيب أن يكون السارونج مشدود بني عارضتان متوازيتان للتخلص من أي وعند إعداد القماش       
.جتعيدات قد حتدث يف أثناء هذه العملية 
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  .ج يف شكل اجلونلة يف زي الكيبايا يوضح زي السارون) ٩٠( شكل 

)Busana  (  

 

 

 
  

  .  يوضح قطعة من قماش الباتيك سارونج املطبوع)  ٩١( شكل 
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)Busana  (  

 

 
يوضح بعض زخارف الباتيك ، زهرة اجلاردينيا ، واألوركيد ، وعصفور اجلنة على التوايل )  ٩٢ (شكل 

.  

      )Busana      ( 
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مبا أن هذا البحث يدرس أزياء شعبني خمتلفني ، ترى الباحثة أمهية التعرف على دور املالبس يف      
ا املظهر ا م باعتبارها مالزمة للفرد طوال حياته ، فباإلضافة إىل أ لرئيسي ألي جمتمع من حيا

تمعات ، وجـزء ال يتجزء من الرتاث القومي املتكون من جمموعة من الفنون التشكيلية اليت تتوارثها  ا
ا اهلـوية اليت تعرب عنه    .األجيال جيال بعد جيل واليت متيز كــل شعب عن الـشعوب األخرى ، أل

  
ل بلد من البلدان ، ويف بعض األحيان لكل و مما الشك فيه أن لكل شعب من الشعوب ، بل لك     

حي من األحياء الطابع امللبسي املتميز الذي جيعلها ختتلف عن غريها ، وإن كان ذلك االختالف 
يشمل نوع ولون اخلامة النسجية ، أو الوحدة الزخرفية ، فإذا نظرنا إىل الرتاث امللبسي يف جمتمع ما عند 

د متجانسة ومتكاملة ومتماسكة  بالرغم مايقوم بني بعض أجزائه نقطة تارخيية معني وجدناه ميثل وح
  ) . ٢٢،   ١٤،  ١٣نصر ، ( من خمتلف املناطق اجلغرافية من اختالفات 

  

 
إن املتأمل حلياتنا اليومية  جيد أن التشكيل يتمثل يف كثري من القطع امللبسية اليت نرتديها وتؤكد      

إن التشكيل موجود يف حياتنا ابتداء من اللفه " حني ذكرت  )مسر علي ، االزياء الفرعونية  (ذلك 
ا األطفال الصغار بعد الوالدة ، وينتهي بأكفان املوتى ، مرورا بتشكيل أغطية ) الكوفرته( اليت يلف 

ثل الساري الرأس وبعض مالبس البحر، وأغطية الصالة ، ومالبس اإلحرام ، وبعض أزياء الشعوب م
اهلندي والساري السوداين وغريه ، فالتشكيل يظل مع الفرد من املهد إىل اللحد ،وهومن أول املهارات 

  .اليت يكتسبها االنسان يف جمال املالبس 
  

و يرجع الفضل يف معرفة البشرية بأسلوب التشكيل على املانيكان بعد اهللا عز وجل إىل انسان      
ً  )الفرعونية  (احلضارات ابتداء من احلضارة املصرية القدمية  العصور القدمية يف خمتلف باحلضارة  ، ومرورا

الرومانية و االغريقية والبيزنطية ،وغريها إىل احلضارة اهلندية ،حيث  متيزت كل حضارة من تلك 
ا ،وإن كانت بطريقة بدائية جدا بسيطة تعرب عن فكرة ه ا يف سرت عور ا اخلاص  ي احلضارات بأسلو

  يف األساس قطعة من القماش بأطوال خمتلفة كانت تلف حول اجلسم البشري بأسلوب 
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يظهرها يف أمجل صورة ، مث اخذت تلك الفكرة يف التطور شيئا فشيئا حىت أصبحت زيا مييز كثريمن 
  .  البلدان اليوم ،بل أصبح زيها القومي الذي يكشف هويتها بني الشعوب

  
والتعامل معها بأسلوب ) قمشة األ( و تطويع وتشكيل فين للخامات كان هإن التشكيل على املاني     

ونفعي من يناسب ويالئم جسما معينا أو مانيكانا مبقاس حمدد ، إلنتاج زي مبتكر يتميز بشكل مجايل 
ويعد أسلوب التشكيل على املانيكان من أرقى األساليب اليت . قمشة خالل التعامل مع هذه األ

النماذج وتنفيذ املالبس ملا تتطلبة من مهارة وموهبة وخربة عالية باإلضافة إىل  تستخدم يف إنتاج
القدرات االبتكارية اخلالقة ، كما أنه أحد الفنون الراقية ألنه يعتمد على قدرات الفنان أو الشخص 

، الذي يقوم بعملية التصميم والتشكيل ، وهو فن متميز يعتمد على االنسجام الكامل بني التصميم 
كما أنه أسلوب . والقماش ، والقوام ، باإلضافة إىل احلس الفين والقدرة على التخيل واالبتكار 

تشكيلي ينتمي إىل الفنون التشكيلية ويصنف معها ، ألن الفن هو لغة للتشكيل حمملة خبربة الفنان 
والقدرة على التخيل األصالة ، والطالقة ، واملرونة ، وحرية التعبري ، : الذاتية ، وله معايري مثل 

والتشكيل ، وامتالك فنان التشكيل لرؤيته الذاتية ، واستطاعته ربط عامل اخليال بعامل الواقع ، وكلها تعد 
من أهم املعايري الىت حتكم على مستوى اإلبداع واالبتكار يف الفن جبميع أنواعه ، مبا يف ذلك فن 

  . التشكيل على املانيكان 
  

سلوب التشكيل على املانيكان هو أسلوب حياكة راق إلنتاج املالبس فقط ، ويظن البعض أن أ     
حيتاج إىل املوهبة الفنية وقدرة على االبتكار ، وهو أيضا " أسلوب فين " ولكنه باإلضافة إىل ذلك هو 

االت الفنية وتقانات تنفيذ النماذج واملالب" أسلوب علمي "  س حيتاج إىل دراسة إملام بكل جديد يف ا
، إملام بالتقدم التكنولوجي يف جمال األقمشة واألدوات اليت تساعد على تنفيذ هذا األسلوب باحلد 

تكون اخلامة األساسية للتشكيل فيه هي القماش ، واألداة " أسلوب تشكيل " األمثل ، كما أنه 
ان إبراز إبداعاته املستخدمة هي املانيكان بأبعاده الثالثه ، وهو أسلوب متحرر من أي قيود يتيح للفن

وتنقل لنا مشاعره املرهفة وتعكس قدراته االبتكارية ، اليت والتعبري عن إحساساته اجلمالية ،الفنية 
  )  ٥،  ١٩٩٥ مؤمن( ال تستطيع اآللة حماكاته  يصنعها بيديه مما يضيف إىل العمل الفىن قيمة وأصالة

  
وأسس علمية  باإلضافة إىل املكونات احلسية   ويعتمد أسلوب التشكيل على املانيكان على قواعد      

للمصمم ىف قدرته على تطويع القماش خبصائصه املتعددة ، وتشكيله حول اجلسم أو املانيكان 
مستخدما مهارته وقدرته على االبتكار والتخيل وفردية إنتاجه إلبداع تكوين فىن بانسجام تام بني مجيع 
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ميكن املصمم من العمل ىف ثالث اجتاهات مما يساعد على  كما يتميزهذا األسلوب بأنه. العناصر 
الفهم والتصور الكامل للمظهر النهائي للملبس مبقاساته احلقيقية ، كما يساعد على تنفيذ بعض 
التصميمات الىت يصعب عملها أو تصورها بالطريقة املسطحة على الورق ، ويساعد املانيكان نفسه 

يف أثناء عملية ) االرتفاع ـ العرض ـ العمق ( شكله بأبعاده الثالثة على االبتكار ألن وجوده حبجمه و 
التشكيل ، يغين عن تصور نسب التصميم وتفاصيله فيظهر على الفور مدى مالءمة التصميم بنسبه ، 

  . وقصاته ، وثناياته ،وانسجامها مع حجم وشكل املانيكان الفعلي 
  

م ويالحظ أن مصممي األزياء واحملرتفني يف      جمال صناعة وإنتاج املالبس ، ينجزون تصميما
وأعماهلم من خالل املخزون من املعلومات واخلربات واالنطباعات الشخصية ، فكل منهم له اسلوبه 
اخلاص يف العمل ، فمنهم من يستخدم أسلوب التشكيل على املانيكان ، ومنهم من يستخدم 

رون األساسي املعد مسبقا ، أو بواسطة تطويع الشكل املقاسات املباشرة ، ومنهم من يعمل وفقا للبات
باخلربة ليصبح أكثر توافقا مع اجلسم ، ومنهم من يستخدم أكثر من طريقة يف وقت واحد ودمج عدة 

 Winifred( عن )  ٤٦،   ١٩٩٥مؤمن ( طرق معا مستعينا خبربته وإحساسه الشخصي 
Aldrich  - 1996 – 5  (  وتؤكد على هذا املفهوم )Helen Stanly  - 1991 – 1  ( حيث

عند التمكن من فهم كامل بأساليب إعداد وقص النماذج ودراسة التشكيل وعمليات الضبط : " تقول 
على املانيكان ، وتزداد الثقة مع ازدياد املعرفة بتشريح اجلسم البشري ، يتم استخدام أكثر من طريقة 

  .فة معينة من الطرق املختلفةمعا ، لذلك فإن مشاهري املصممني يستخدمون تولي
  
ال ترى      أنه ال يوجد بديل عن أسلوب التشكيل على   " ,w.Aldrichألدريتش " ويف هذا ا

 .سم البشري جلمل وحركة القماش مع شكل وفورمة ااملانيكان ، وخاصة عند حتليل لكيفية انسدال وع
  . باط أبعاد جديدة يف التصميمفالعمل بأسلوب التشكيل يقدم أكثر من فرصة لإلبداع واستن

  
  

 
ساسية يف عملية التشكيل على املانيكان ، فهي توجه الفنان الذي يقوم تعد اخلامة من العناصر األ    

بالتشكيل وخترجه من عامل الفكر والتخيل إىل عامل الواقع والتطبيق ، فالفنان ميكن أن يقع حتت إهلام 
ة مبعىن أنه يرى خامة معينة فتوحي له بأفكار  تصلح للتشكيل على املانيكان ، وعند البدء يف اخلام

ائية مبتكرة حتمل  التشكيل تستمر اخلامة يف إعطائه العديد من األفكار اليت جتتمع لتعطي فكرة 
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ثري داخلها مواصفات اخلامة من ملمس ولون وإضاءة وليونة ، مستخدما كل هذه اخلصائص مع تأ
 ١٩٩٥مؤمن ( حركة اجلسم على اخلامة وانسداهلا للتوصل إىل الشكل اجلمايل األمثل املبتكر للتصميم 

 ،١٠٧ . (  
  

أيضًا تسيطر اخلامة على نوعية التصاميم ، ألن لكل خامة خواصها اليت متيزها عن غريها من ممس      
لها إىل تصميمات ملبسية كثرية ومتنوعة وضوء وانسجام ، فطبيعة اخلامة جتربنا على اختيار سلوك تشكي

ال ألفكار ابتكارية وجذابة   ١٠٨،  ١٩٩٥مؤمن ( ، كما أن جتاور أكثر من خامة متناسبة تفسح ا
. (  

  

 
هو عبارة عن كيفية التعامل مع القماش للوصول إىل املظهر املطلوب لتصميم فكرة معينة يف خيال     

من . التشكيل على املانيكان أو اجلسم البشري مباشرة ، بالدمور أو قماش للزي النهائي من يقوم ب
خالل هذا األسلوب نتوصل إىل انسجام كامل بني التصميم،والقماش،وشكل اجلسم،واخلصائص 

Shelden,M.G:1974:3 ( ( عن )   ٦٨،  ١٩٩٥مؤمن ( الفردية للمصمم  
  

راز التعبريات واللمسات الفنية والقدرة على االبتكار ، ليتكون يف كما يتيح للمصمم القدرة على إب    
فالتصميم من خالل  .  (Pat-rick,T.:1990:52)النهاية تصميم جديد ، وحبرية تامة يف التعبري 

التشكيل على املانيكان يعترب متعة للمصمم فهو املقدرة على إبراز التعبريات اخلالقة واالبتكار ، وأتفق 
، أنه يف أثناء   ( Hillhouse,M.S.:1948:52)و  ( Shelden,M.G.1974:3  )مع كل من 

لتشكيل ا لفةأثناءتشكيل التصميم الواحد تتولد أفكار جديدة لتصميمات أخرى مبتكرة يف مراحل خمت
امة والرئيسية لتصميم األزياء وتعتمد أرقى بيوت األزياء العاملية على هذا األسلوب ، كاحد األساليب اهل

فعن طريق التشكيل على املانيكان ميكن احلكم بواقعية على صالحية فكرة للتنفيذ أو مالئمة  .
  . التصميم جلسم معني ، كما ميكن للمصمم تنفيذ فكرته بطريقة مباشرة ، ومعرفة نتائجها على الفور 

  
. جحا التشكيل على املانيكان فن ومهارة وهو ضروري ألي شخص يتمىن أن يكون مصمم أزياء ناف

والتشكيل على املانيكان هو تشكيل القماش حول مانيكان او جسم بشرى بغرض تصميم رداء ، وهو 
يف ذلك يشبة متاما التحات ، فكالمها يتعامل مع ثالثة أبعاد وإلثبات التقارب بني هذين الفنني فإنه 
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: على سبيل املثال ميكن القول أن التاريخ قد شهد أشخاصا جيمعون بني النحت وتصميم األزياء ، و 
وهو من أصل عريب قد تعلم وتدرب كنحات مث ترك النحت  "   Alaia Azelden" أاليا عز الدين 

للعمل يف جمال األزياء الراقية زمن أحسن ما نقل عنه يف التعبري عن استخدام التشكيل ألغراض 
إلمكان أن يكون اجلسم إنين أركز على اجلسم يف عمل تصميمايت وأحاول بقدر ا: (( التصميم يقول 

وهلذا فقد   Mee, J.: 1987: 1 ))) حيا ألن املالبس اليت أصنعها البد أن ختص هذا اجلسم فقط 
كانت أغلب تصميماته مبنية على دراسته جلسم املرأة ، وهلذا أصبحت هلا طابع خاص ألنه غالبا ما  

امات اجلديدة اليت تساعد كان يستخدم اجلسم البشري يف ابتكار تصميماته ويبحث دائما عن اخل
  .(Baudat,P.:1996:13)على احلركة وإعطاء الشكل الذي يريدة للجسم 

والتصميم بواسطة التشكيل على املانيكان هو القدرة على التعبري عن املصمم وعن افكاره ، وهو     
التصميم  طريقة  جمدية للتوصل إىل التصميم األمثل ، وباستخدام هذا االسلوب ميكن احلصول على

واملظهر املطلوب ، ويكون القماش هو مصدر إهلام املصمم ويوجه عمله من خالل هذا االسلوب ميكن 
  .التوصل إىل انسجام كامل بني التصميم والقماش واجلسم الذي سريتدي الزي 

  
 التصميم بواسطة التشكيل على املانيكان يرتجم الفكرة اليت وضعها مصمم القماش ، وذلكأيضًا     

لتأثر أفكار مصمم األزياء بالتصميمات املوجودة على األقمشة ، سواء كانت منسوجة او مطبوعة 
وجيب االخذ يف االعتبار اجتاه الطباعة ، وكذلك معدل تكرار التصميمات وعرض القماش وليونه 
وشفافية ووزن القماش ، وكذلك يأخذ املصمم يف االعتبار خصائص اجلسم الذي يصمم له والسن 

  .  ( Stanly, H. L.: 1991: 79 ) عن )  ٦٩،  ١٩٩٥مؤمن ( املناسبةو 

واملصمم الذي يقوم بالتصميم عن طريق التشكيل عل املانيكان يتعامل مع قطعة مسطحة من     
ا إىل تأثري شكل اجلسم ذي الثالثة أبعاد مع مراعاة حركة القماش واجتاه النسيج ،  القماش للوصول 

مينحان املزيد من احلرية يف التصميم ، وهلذا فإن الكثري من مشاهري مصممي األزياء  ومها يف مقابل ذلك
م  وترمجة أفكارهم .  (Maylor, B.: 1975: 4) يلجأون إىل عملية التشكيل يف ابتكار تصميما

بصورة مباشرة على القماش سواء كان القماش الذي ينفذ عليه التصميم او قماش له نفس اخلصائص 
  . بة للتشكيل املطلو 

  

Principles  
  )   ١٤٣، ذ ١٩٩٥مؤمن ( تزان اإل، و اإليقاع ، و  التاكيد، و التناسب ،  من أهم أسس التشكيلإن 
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Proportion 
صر متعددة ختتلف التصميم يف أي فرع  من فروع الفنون التشكيلية هو العمل على اجلمع بني عنا    

ن لونا وشكال ، وملمسا ، واجتاها ، وقد ختتلف أو تتفق الفراغات ) حجما أو مساحة ( أبعادا 
الفاصلة بني كل منها لتجعل من هذه العناصر تكوينا فنيا فيه تنويع كي ال يكون باعثا للملل ، وحبيث 

عبد الفتاح رياض ـ ( عن  )،   ١٩٩٥مؤمن ( ال يتعارض التنويع مع االبقاء على وحدة الشكل 
وال شك أن اجلمع بني هذه العناصر يستلزم دراسة مبدئية لنسبها ، أي دراسة )  ٢٢٩ـ  ١٩٩٠

هذه العناصر يف املسطحات ثنائية األبعاد ، أو العالقات ) أو مساحة ( للعالقات بني طول وعرض 
املانيكان ، كما يتطلب دراسة بني احلجوم يف االجسام ثالثية األبعاد ، كما يف فن التشكيل على 

  .لنسب املسافات الفاصلة بني كل منها لتوجد إيقاعات مقبولة مجاليا
  

Emphasis  
و منطقة معينة يف التصميم ، فيكون هناك جزء أكثر أمهية وملحوظ أهتمام على جزء هو تركيز اإل    

  .بدرجة أكرب من سواه
  

 Rhythem  
شكال أقصد به ترديد النغم وتكراره وله يقاع أساس سائر الفنون بل وأساس الكون نفسه ، وياإل    

يقاع يف العمل الفين هو احملور اهلام وهو غاية ال وسيلة ، ألنه منط يتكرر يف عدد من واإل. متنوعة 
ينسجم مع الفطرة  املواضيع يف التصميم ويؤكد فيه عنصر مث يعقبة سكون ن كأن اإلحساس به

التشكيل على املانيكان اإلنسانية ، ويوجد يف خمتلف الفنون البصرية والفنون التشكيلية ، ويف فن 
  .حد الفنون التشكيلية أباعتباره 

  

Balance 
ا الفنون املرئية  واملسموعة ، ويعترب وجود االتز      ان يف أي شئ االتزان من االسس اهلامة اليت تشرتك 

ضروريا ، ألنه يولد الشعور بالراحة ، فوجود تصميم غري متزن جيعل مرتديه غري واثق من نفسه ، وهو 
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من اخلصائص االساسية اليت تلعب دورا هاما يف مجاليات التكوين او التصميم ، واملصمم يتجه حنو 
  .، ولكن ألنه من أسس احلياة  حتقيق االتزان يف تنظيم عناصر عمله الفين ، ال ألنه أساس فين فحسب

  

  

وأمهية الزخارف يف . غالبا ما يتدخل عنصر الزخرفة ليعطي الزى شخصيته املتميزة احمللية  والقومية      
ا جمرد عنصر مساعد يف إظهار املظاهر اجلمالية و  األزياء يف بعض األحيان ال تعين املغاالة فيها ، أل

فالزخارف يف كثري من األحيان يكون هلا . بيعية العديدة يف احلياة وعادات البالد والشعوب املتنوعة الط
مغزى رمزي ، فالشمس و النجوم و القمر كلها تظهر يف صور زخرفيه يف كثري من دول العامل ، ويف 

ك اجلزر البحرية بعض األحيان تنعكس يف صورة تصميمات جغرافية لكثري من بلدان العامل ، ومثال ذل
و اخلليجية املنقوشة على األزياء واليت تعكس البيئة البحرية الطبيعية يف صورة زخرفيه رمزية بكل ما يف 
تلك البيئة من أصاف وطحالب حبرية ، والرمز املائي بكل ما فيه من نتاج زخريف متنوع يكون مستوحى 

  .بحرية من  البحار و الفيضانات والطوفان والبيئة الطبيعية ال
  

. فالوحدات الزخرفة املستخدمة يف التطريز والنقش أو احلليات أو الداليات قد تتشابه وقد ختتلف     
ا مجيع البشر ، هي  فالذوق الشعيب شغوف باأللوان الزاهية الرباقة ، وكأن هناك لغة موحده يتحدث 

، وتعترب األزياء التقليدية سجال لغة الزخارف  املشحونة اليت تتداخل تارة وتفرتق أخرى يف سذاجة  
  .حتتفظ فيه كل عصر من تاريخ أزياء الشعوب 

  
وعلى الرغم من تشابه أو اختالف املسميات بالنسبة ألزياء الشعوب إال أن كثريا منها أخذت     

أشكاهلا من األصول التارخيية للمالبس واليت ترجع إيل فرتة عصر الفراعنة وما بعدها إيل العصر 
وكذلك تأثري أزياء الدول اإلسالمية على أزياء الدول األوربية وخباصة يف العصور الوسطى ، . مي اإلسال

واليت ضمنت هذا الكتاب بعضا من هذه األزياء التقليدية األوربية ومدى تأثرها باملالبس يف العصر 
  . س اإلسالمي ، وخباصة من حيث الطول و االتساع وأغطية الرأس املالزمة هلذه املالب

  
وعن األصول التارخيية لألزياء التقليدية وببعض املالحظات نرى أن القميص والسروال والقفطان و     

اجلبة والعباءة و الربدة ، وأغطية الرأس ، العمامة والطاقية و الكوفية والشال وغريها رمبا تكون بنفس 
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هذا كله يدل داللة واضحة . واخلمار والطرحة . التسمية ، ورمبا اختلفت األمساء من بلد إيل بلد أخر 
  .أن كل هذه املالبس وأغطية الرأس ترجع ألصوهلا التارخيية 

  
وإذا حنن أمعنا النظر إيل األشكال التشرحيية و اإلنشائية لألصول التارخيية ملالبس كثرية ، جند أن     

قد ختتلف يف و الصديري  اءة و الدراعةاملالبس التقليدية حتمل نفس الشكل التشرحيي ، فمثال العب
وعند دراسة أزياء الشعوب نرى أن العباءة و الدراعة تربعا على عرش . األطوال أو االتساع وقد تتشابه 

  .األزياء التقليدية يف بالد كثرية 
  

أما األزياء غري املخيطة و اليت تسمى امللتحفة فنراها كثرية و منتشرة يف كثري من األزياء التقليدية       
و من هنا ميكن إرجاع كل .  املغرب العريب ، فنجدها يف تونس و املغرب واجلزائر و ليبيا و غريها يف

و التوجا . هذه املالبس غري املخيطة إيل األزياء اليونانية و منها الزى األيوين و الدوري و اهلميشن 
ا . الرومانية  تستخدم يف األزياء التقليدية يف وإذا نظرنا أيضا إيل األزياء األشورية وزخارفها سنجد أ

  .العراق 

  

فنجد يف . والذي نراه أيضا الزخارف والتطريز املضاف إيل تلك األزياء قد خيتلف وقد يتشابه      
تطريز األزياء التقليدية بأسلوب التطريز بالنسيج املضاف وهذا األسلوب قدمي جدا فقد استخدمت 

إيل جانب استخدام األسلوب . الرومانية والقبطية والبيزنطية  األشرطة واجلامات املضافة إيل املالبس
كل هذا يعترب جذورا ضاربة يف التاريخ و االختالف يف الزخرفة . املسمى باخليامية يف العصر اإلسالمي 

وحنن نرى أسلوب التطريز بالنسيج . يكون تبعا للبيئة و الزخارف اليت كانت سائدة يف كل عصر 
ويف الواحات الداخلة و الواحات . سيناء وفلسطني و النازحات إيل الشرقية املضاف  يف مالبس 

  .و األقصر و أسوان وبالد النوبة وغريها من دول اخلليج ) الوادي اجلديد ( اخلارجة 
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  :يتضمن هذا الفصل الدراسات السابقة يف جمال البحث ، وقد انقسمت إىل ثالثة أنواع هي 

  دراسات ختتص باملالبس التقليدية . 

  دراسات ختتص بأسلوب التشكيل على املانيكان . 

 ى املانيكان دراسات ختتص باملالبس التقليدية وعالقتها بأسلوب التشكيل و التصميم عل. 
 

١:  ٣ 

١:    ١:  ٣ )٢٠٠٢ ( 
وقد هدفت الدراسة ) . املالبس التقليدية يف املنطقة الشرقية من اململكة العربية السعودية ( عن      

وربطها بالعوامل البيئية املختلفة ، كذلك إىل إلقاء الضوء على املالبس التقليدية يف منطقة البحث ، 
ا  ع وتسجيل األساليب املتبعة يفمج زخرفة تلك املالبس من حيث الطرق و اخلامات و أنواعها و ألوا

 . و مصادرها 
، الرتاثية املتعلقة مبوضوع البحث واتبعت الباحثة يف الدراسة املنهج التارخيي يف تسجيل املعلومات             

  . نة بأدوات البحث املتمثلة يف االستبانة ، واملقابلة الشخصية و املالحظة مستعي
           

  : نتائجها مايلي  وكان من أهم          
  ظهرت اجلذور اإلسالمية العريقة يف املالبس التقليدية يف املنطقة الشرقية بوضوح يف

 . ار مالبس الرجال و النساء على السواء ، واتصفت باحلشمة و الوق
 

  ، ت األزياء يف املنطقة الشرقية بشكل عام مع أزياء دول اخلليج العريب يف أشكاهلا تشا
ا ، وذلك بسبب موقعها اجلغرايف ، وتقارب اللهجات و  وأمسائها ، وزخارفها ، وخاما

 . املهن 
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  ظهر واضحا تأثر املنطقة بالطابع اهلندي يف األقمشة ، وبعض التسميات ، واملصطلحات
وطرق الزخرفة ، بسبب التبادل التجاري القدمي بني املنطقتني ، ومن أمثلة ذلك الثوب  ،

 . البمباوي ، والدقلة 
  

٢:    ١:  ٣ )٢٠٠٠ ( 
وقد هدفت إىل الكشف ) املالبس التقليدية للنساء ومالبس العروس يف املدينة املنورة ( وموضوعها      

بس التقليدية للمرأة يف املدينة املنورة مث حتليلها ، وتوصيفها ملعرفة خطوط التصميم عن مسات املال
واألقمشة ،واأللوان والتطريز ،والزخارف املميزة هلا،وبالتايل توظيف بعض عناصر الرتاث يف تصميمات 

  عبة املالبس والنسيج ،ـمقرتحة ميكن االستفادة منها يف دراسة املقررات الدراسية بش
  . متثل منهج الدراسة يف املنهج الوصفي التحليلي و 
  

  :أمهها دراسة إىل العديد من النتائج و توصلت ال
  إن هناك مالبس تقليدية خاصة للنساء يف املدينة املنورة ،ترتدى داخل املنزل ، وأخرى

 .ترتدى خارج املنزل مع أغطية الوجه املستخدمة معها 
  

 املدينة املنورة خاصة مبناسبات معينة تنقسم إىل  إن هناك مالبس تقليدية للنساء يف
 .  مالبس العروس ،ومالبس احلج والعمرة ،ومالبس العزاء 

  

  تنوعت األلوان املستخدمة يف صنع املالبس التقليدية للنساء تبعًا الختالف املناسبة
 . واماكن وجودها املستخدمة فيها ،كما تنوعت خامات وعناصر الزخرفة يف املالبس ،

  

  
وقد هدفت إىل توضيح ) الزي اخلارجي التقليدي للنساء يف بعض بلدان الوطن العريب ( بعنوان      

اخلطوط والسمات املشرتكة للزي اخلارجي التقليدي للنساء يف بعض بلدان الوطن العريب ومعرفة أوجه 
  .    ربية بدراسة متخصصة يف جمال األزياء التقليدية التشابه بينهم وحماولة تزويد املكتبة الع

شكال أو قامت الباحثة باستخدام املنهج التارخيي الوصفي التحليلي يف هذه الدراسة وذلك لتشابة     
  . الزي اخلارجي التقليدي للنساء يف بعض بلدان الوطن العريب 
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  : كما يلي  أما نتائج الدراسة فهي

 وقار  مايتسم به منو من زخارف ورموز  هرية وعلى ما حيملستمراحافظ الزي على اال
   .حشمة نابعة من الدين احلنيف و 

 

  استخدمت اخلطوط املستقيمة بشكل واضح يف مجيع املالبس التقليدية اخلارجية ملعظم
 . بلدان الوطن العريب 

 

  يت كانت ىل استخدام األنوال اليدوية و الإتعددت األجزاء يف الزي اخلارجي ويرجع ذلك
 ً ً  ختتلف اختالفا يف عرض املقطع حسب نوعية اخليوط املستخدمة ومكانة الشخص  بينا

 .االجتماعية و االقتصادية 
 

 قتصادي والثقايف ساهم العامل اجلغرايف و موقع الوطن العريب على منو التجارة و التبادل اال
اورة وهذا بالتايل أثرعلى الزي  اخلارجي التقليدي بطريقة غري بني الدول العربية و الدول ا

 .مباشرة 
 

 أثر  كذلك املناخ  ً ً  يف حتديد منط وشكل الزي حيث فرض خطا ً  وتصميما ا من  متشا
ا    .حيث نوعية اخلامة ولو

 

 أ ً  املعدنية والقطنية(  بأنواع اخليوط املختلفةفيها  متيزت املالبس اخلارجية بكثافة التطريز يضا
 .سالمي بالفن اإل هأثر تيف الوطن العريب مما يؤكد نفسها اليت ات متيز بأن له  السم الذي )

 

  
 .دراسة حتليلية ) للرجال يف دول اخلليج  )البشت  (دراسة عن العباءة اخلارجية التقليدية ( بعنوان      

رتداء الزي اخلارجي التقليدي اطة بالدراسة إىل التعرف على األصول التارخيية املرتب وقد هدفت هذه
يف دول اخلليج العريب ، ومدى ارتباطه بالعادات والتقاليد ، والتعرف على تأثري  )البشت ( للرجال 

، وقد استخدم يف  أمساءالعوامل اجلغرافية واملناخ على التصميم والتقنيات املضافة عليه من غرز و 
  . التارخيي ، باإلضافة إىل الدراسة التحليلية  الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ، واملنهج
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  : نتائج هذه الدراسة فهي كما يلي  أما

  متسك أبناء دول اخلليج بأصوهلم التارخيية فهم ما زالوا يرتدون البشت كأحد األزياء
ا ، والذي ارتدي يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم ، مث يف عهد  اخلارجية اليت متيزوا 

 .اشدين اخللفاء الر 
 

  ً ً  يعترب ارتداء البشت يف دول اخلليج من الفنون الرتاثية التقليدية اليت ترتبط ارتباطا  وثيقا
 .جتماعية و الدينية واألخالقية بالرتاث والعادات و التقاليد اال

 

 صبح اخلليجي يرى أن مزاولة مهنة حياكة البشوت ،وتطريزها ال تليق به يف وسط أ
عتماد الكلي على العمالة قتصادي ، لذلك أصبح االزدهار االالاملتغريات السريعة و ا

اآلسيوية الذين  يقوم كبار السن بتعليمهم تلك املهنة ملا تتطلبه من معرفة و خربة ودراية 
ا   . تامة بأنواع البشوت وخاما

 

 ايرتدى فيه يت ال ة السن صولة القماش املصنوع منه البشت ، وف خامنيناك عالقة به.  
 

 
وقد هدفت إىل .  )دور األزياء التقليدية مبجتمع اإلمارات يف احلفاظ على الرتاث  (وموضوعها      

تمع بأزيائه ، رصد مالمح األزياء التقليدية للمرأة يف جمتمع اإلمارات  والتعرف على مدى متسك هذا ا
: ، وقد استخدم البحث العديد من املناهج وهي الشعيب وما يعكسه ذلك من احلفاظ على تراثه ، 

املنهج الوصفي التحليلي لرصد مالمح الزي ومكمالته  ومالمح التغري فيه و املنهج األنثروبولوجي الذي 
يستخدم يف ميدان الرتاث الشعيب وقد استخدم يف اختيار بعض وسائل مجع املادة العلمية كدليل 

املنهج املسحي الذي مت استخدامه عند الدراسة املسحية لبعض متاحف العمل امليداين والتصوير و 
ا     . الدوله لرصد األزياء التقليدية ومكمال

  

  : وكان من نتائجها ما يلي 
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  اورة ظهر  من خالل ، تأثري املوقع اجلغرايف و االتصال الثقايف بني الدول وبني البالد ا
كخيوط التلي و القطن اهلندي و احلرير   وخيوط التطريز، جلب الكثري من األقمشة 

 ريبة مثل عمان ــالق البالدسة من ــوبعض قطع األلب) عن طريق اهلند  ( يينـالص
  .و البحرين والسعودية 

 

  ا وزخارفها بالعوامل البيئية االجتماعية ا وألوا ارتبطت أشكال األزياء وأمسائها وخاما
ا   واالقتصادية والسياسية والدينية اليت تمع وتاثرت   .كانت سائدة يف ذلك ا

  

 
ا يف اجلمهورية العربية التونسية أ( بعنوان      وقد ) مناط من األزياء التقليدية اخلارجية للنساء ومكمال

ا يف تونس أهدفت إىل التعرف على  مع توضيح مناط األزياء التقليدية اخلارجية للنساء ومكمال
مناط أوبيان أثر املناخ و العوامل اجلغرافية على تلك األزياء و بالتايل تسجيل  ، السمات املميزة هلا

  .األزياء التقليدية  كجزء من الرتاث التقليدي يف الوطن العريب 

تقليدية ال توصيف وحتليل أمناط األزياءلاتبعت الباحثة يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي قد و     
 ُ ا و خصائصها وب   .عدها اجلمايل اخلارجية للنساء يف تونس للتعرف على مسا

   
  :وقد أسفرت هذه الدراسة عن النتائج التالية 

 ن هناك منطإ ً  عن سائر نساءاملرأة التونسية مييز أزياء النساء يف تونس عن غريهن تتفرد به  ا
املرأة التونسية يف إال  هترتدي اللباس ال الوطن العريب عامة ودول املغرب العريب خاصة فهذا

ا   .مجيع أرجاء تونس مشاهلا وجنو
 

  إن ً جعلهم حيتفظون بأمناط مالبسهم  نغالق على نفسها مماظلت شديدة اال تونس قدميا
ىل اليوم دون تغري، ولكن هذا المينع من أن التبادل التجاري بينها وبني دول إالقدمية 

ا أثر على املالبس بشكل غري مباشراملغرب العريب و الدول ا  .حمليطة 
 
 ن هناك ارتباطإ ً التقليدية للنساء يف تونس وقد  بني العوامل اجلغرافية و املناخ وبني األزياء ا

 ً  .فيهاعلى تلك األزياء من حيث نوع اخلامة املستخدمة  ظهر أثر ذلك واضحا
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  بالرغم من خلية مع الدول العربية والدا، املالمح العامة لألزياء اخلارجية يف تشابه يوجد
  . أمسائها اختالف

 

  أدت األزياء وظيفتني هي الوظيفة النفعية من سرت واتساع ومحاية ، والوظيفة اجلمالية من
 .خالل تطريز الثوب واألكمام والسروال والعباءة والبشت 

  

 
وقد هدفت الدراسة إىل تصنيف وتوثيق املالبس التقليدية ) . س التقليدية يف عسري املالب( بعنوان                

وقد استخدمت الباحثة أسلوب اجلمع  .العسريية وربطها بالعوامل البيئية املختلفة ، ما أمكن ذلك 
  الشخصية   ابالتـــامليداين ،كأحد أساليب مجع املادة العلمية ، بواسطة  االستبانة ، واملق

  . و تسجيلها صوتيًا          
  
  : سفرت الدراسة عن العديد من النتائج اليت كان منها مايلي و أ         

  كانت املالبس التقليدية يف عسري تأخذ طابعًا خاصًا ومميزًا من حيث الشكل العام ونوع
 .الزخرفة وأماكنها 

 

   السهول ، حيث ارتديت إن أشكال املالبس ناسبت الطبيعة واجلو سواء يف اجلبال أو يف
املالبس الطويلة واألردية الواقية من الربد واملطر يف اجلبال ، وارتديت املالبس اخلفيفة على 

 . السهول 
  

  مل يكن الغرض من ارتداء احلزام الزينة فقط ، وإمنا ارتدته املرأة أيضًا لتثبيت طرف الثوب
  .به ورفعه يف أثناء العمل 

  
  
  
  
 

٨:   ١:  ٣ 



١٦٠ 

 

 )اململكة العربية السعودية  و دراسة مقارنة بني مصر: األزياء البدوية وأساليب زخرفتها  (  بعنوان     
ومصر  وقد هدفت هذه الدراسة إىل وصف بعض مناذج املالبس البدوية يف اململكة العربية السعودية ،

أما منهج البحث ، ستخدمت يف تنفيذ وزخرفة تلك املالبس ساليب اليت امع توضيح وحتليل ومقارنة األ
وضحت الدراسة أن هناك أوقد ،  فقد كان املنهج الوصفي التحليلي باإلضافة إىل الدراسة املقارنة 

شكل الزي أو الزخرفة والتطريز املستخدم فيه مما يؤكد على  يفمسات مشرتكة بني أزياء الدولتني سواء 
 . يف الدولتني ستمر بني العشائر و القبائل تصال الوثيق و املالا

  

 
وهدفت )  دراسة حالة للربقع يف جمتمع اإلمارات : مالمح التغري يف الزي التقليدي للمرأة (عن     

للربقع  ةة حالالدراسة إىل التعرف على بعض مالمح التغري يف الزي التقليدي للمرأة يف اإلمارات ودراس
ً باعتباره أحد مكمالت هذا الزي وعنصر  من عناصر الثقافة املادية حيث تكشف دراسته عن التفاعل  ا

  .للمجتمع ةوالثقافي،  ةجتماعيواال،  ةقتصاديواال ة ،يكولوجي وخمتلف الظروف السياسيمع الواقع اآل

ً ك  ةوقد اتبعت الباحث      ً أتبعت اكما ،  يكولوجي ري واآلمن املنهج األنثروبوجلي والفولكلو  ال  يضا
تمع احمللي وبعض وسائل مجع املاد   .ودليل العمل امليداين ةكاملالحظة واملقابل  ةامليداني ةمنهج دراسة ا

  
  :العديد من النتائج كان منها مايلي  إىلالدراسة  توصلتوقد 

 عتباره جزءاب، ظهر الربقع أ ً بعاده أيكولوجي بع اآلتفاعله مع الواق، من الثقافة املادية  ا
مارات والثقافية ، وذلك ملا متيز به موقع جمتمع اإل، جتماعية واال ، و اجلغرافية، التارخيية 

تأثري من يف املنطقة املدارية يف طريق التجارة بني الشرق و الغرب ، واتصاله باحمليط اهلندي 
 . تصال احلضاري على مر التاريخ و حىت اآلن على اال

 
 أثره خاصة يف املاضي  مع انتشار املهن يف اإلمارات  اخ الصحراوي املداري احلاركان للمن

املرأة للربقع ، فقد كان يؤدي وظيفة يف محاية البشرة من  التقليدية كالرعي على ارتداء
 ً ً  حرارة الشمس والعواصف الرتابية صيفا  .وبرودة الطقس شتاء

 



١٦١ 

 

  أصول قبلية من إىلاليت يرجع معظمها ات ، و تمع اإلمار أثرت طبيعة الرتكيبة السكانية 
 ً ً  شبه اجلزيرة العربية ثأثريا يف متيز أشكال الزي يف املنطقة بوجه عام والربقع بوجه  واضحا

 .خاص 
 

 اإلماراتية  ظهر أثر الدين اإلسالمي ومتسك املرأة ً على  بالتقاليد والقيم اإلسالمية واضحا
 .حتشامبالسرت واال زيها حيث متيز

 

 تمع مستعاال أدى تمعات اإلمارايت ار الربيطاين و الربتغايل دوره يف عزل ا عن باقي ا
شاعة الفرقة الداخلية من جانب آخر، فأثر ذلك على إو  العربية والدولية من جانب ،
 .تفاصيل الزي وال سيما الربقع 

 

 غري العربية مع احلضارات العربية و  تمع اإلمارات  كشف الربقع عن االتصال الثقايف
اورة يف شبه اجلزيرة الع ومن الشواهد امليدانية  .بية والرافدين و اخلليج واهلند والصني ر ا

نتاجه ،  إوانضمام العمالة اهلندية إىل جمال  اليت تعكس ذلك ثبات استرياد خامة الربقع ،
 ً اورة للتبادل الثقايف مع بعض الثق كما تعد استعارة النقاب كبديل للربقع انعكاسا افات ا

 .يران وغريهاإمثل 
 

 رب ال يعكس ال ً ً يف املكانة اال قع فروقا عمرية يف املقام األول  جتماعية وإمنا يعكس فروقا
 رتدائهاوذلك لتمسك السيدات الكبريات يف السن ب

  

 
مناط أىل دراسة إوقد هدفت  ) عربية اليمنيةزياء الشعبية للرجال يف اجلمهورية المناط األأ (بعنوان     
ا األ كما وتسجيلها كجزء من الرتاث الشعيب للوطن العريب ،  ، زياء الرجالية يف اليمن للتعرف على مسا

ً هدفت أ وقد ، مدى تأثري العامل اجلغرايف واملناخ عليها بيان صول التارخيية هلا و التعرف على األإىل  يضا
الوصفي التحليلي ، لتوصيف وحتليل امناط األزياء الشعبية ، و املنهج التارخيي  من اتبعت الدراسة كال

ا وخصائصها    .للرجال للتعرف على مسا
  



١٦٢ 

 

  :سفرت تلك الدراسة عن العديد من النتائج من أمهها مايلي أوقد 

 ن هناك ارتباطأ ً يث بني العوامل اجلغرافية واملناخية واألزياء الشعبية للرجال يف اليمن ، ح ا
الشمس  بيضاء اللون صيفًا لتقي أجسامهم من حرارة اعتاد الناس ارتداء مالبس خفيفة 

  .يضيفون عليها بعض القطع يف فصل الشتاء لتقيهم الربد ، مث 
 

  اختلف شكل الزي باختالف املنطقة اليت يرتدى فيها ، فقد اختلف شكل القميص
 ً فقد  ) صنعاء ( كمامه ، أما يف أز باتساع  متي) صعدة ( للبيئة اجلغرافية ففي  الطويل تبعا

 .كان معتدل االتساع 
 

   ا بالرغم من  انغالقمدى التشابه بني أمناط أزياء الرجال يف اليمن و الدول احمليطة 
ميص اليمين يشبه لق، فا م١٩٦٢اليمن على نفسه عن العامل اخلارجي حىت عام 

 .ململكة العربية السعودية مارات وعمان و االدشداشة املعروفة يف دولة اإل
 

   ً ا ً  تتشابه مالبس قبائل البدو يف عمان وحضرموت تشا ، نتيجة للتجاور  ملحوظا
 ً ً أبشدة  والسيما يف طريقة وضع حزام اخلرطوش مربوطا  . و مرختيا

 

 أعمل تزار والفوطة اليت تلبس يف اليمن تساإل ً وكذلك يف  ةالعربي يف معظم دول اخلليج يضا
ً  فريقيا وهذا نتيجة حلركة التجارةإرة اهلندية وشرق يران والقاإ وتأثر البلدان بعضها  قدميا
 . بعض ب

  
  زياء اليمنية وميكن وربية على األمن املؤثرات األ) اجلاكيت  ( وأ )الكوت  ( أوتعترب السرتة

منها جنليزي و ستعمار اإلثناء اإلأىل اهلند إمارات ثر سفر املواطنني يف دولة اإلأن تكون من أ
  .ىل اليمن إانتقلت 

 
وقد هدفت تلك الدراسة إىل التعرف على ) العباءة السعودية بني الرتاث و املعاصرة ( بعنوان     

أشكال العباءة يف اململكة العربية السعودية ، واقرتاح بعض التصاميم املستوحاة منها ، حبيث ال تتعارض 



١٦٣ 

 

يم الدين اإلسالمي ، وتكون سهلة اإلعداد و التنفيذ بالنسبة لغري املتخصصات يف تفصيل مع تعال
  . وحياكة املالبس 

  
  : وقد اتبعت الباحثة املنهج التارخيي ، و املنهج التحليلي الذي أسفرت عنه النتائج التالية 

 ى مر اتصفت عباءة املرأة السعودية بصفات عامة قدمية ومستحدثة جعلتها تستمرعل
 .األزمان  

 

  األول مستطيل الشكل وغري مزود : متيزت العياءة السعودية بشكلها الذي له طرازان
عرضية غري متساوية ، تعطي التدرج الدائري ) خبنة ( بثنية ، و اآلخر مزود بثنية 

ا الباحثة  ألطرافها ، أما الشكل املستحدث هلا فقد متيز بالعديد من املميزات ، ذكر
 . د نتائجها خالل سر 

 

  قامت الباحثة باقتباس بعض التصاميم من العباءة ، مث قامت بتنفيذ بعضها . 
  
  )  ١٩٩٤( ولیلى عبد الغفار ، دراسة لیلى البسام  ١٢:   ١:  ٣

وقد هدفت .  )أمناط املالبس النسائية التقليدية و العوامل املؤثرة عليها يف مكة املكرمة  (بعنوان      
، واعتمدت و بعض العوامل املؤثرة عليها يف مكة املكرمة ، ريخ املالبس النسائية التقليدية إىل معرفة تا

على املنهج التارخيي يف دراسة األحداث املاضية وحتليلها طبقًا لالسلوب العلمي ، باإلضافة إىل 
  . استخدام املنهج الوصفي للحصول على الوصف الدقيق للدالئل املتبقية من املاضي 

  
  : منها ، توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج  مث 

  وحصل ،تأثري اجلاليات اإلسالمية على سكان مكة حيث استوطن الكثري منهم يف مكة
اليت سادت  بيـنهم يف  ، والتقاليد ، وتكون نتيجة ذلك الكثري من العادات ، اندماج بينهم 

قلدت ونقلت املكية فنجد املرأة ، ويف مقدمتها الثياب وطرق ارتدائها، كل جماالت احلياة 
 ) . اجلامة اهلندية ( ومنها ، الكثري من قطع املالبس 
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) مناط املالبس الرتاثية للنساء يف اململكة العربية السعودية اأثراختالف البيئات على بعض  (عن     
الرتاث امللبسي للنساء يف بعض مناطق اململكة العربية   وقد هدفت إىل  التعرف على . دراسة مقارنة

ا الباحثة يف ثالث مناطق هي ، السعودية  ، وقد استخدم يف البحث ) الرياض ـ مكة ـ عسري ( حدد
املنهج التارخيي التحليلي عند مجع البيانات اخلاصة باألزياء الرتاثية النسائية يف منطقة البحث ، وعمل 

بس يف تلك املناطق يشتمل على اسم القطعة امللبسية ، والغرض من استخدامها ، توصيف لقطع املال
  . واخلامات املستخدمة يف تنفيذها ، وطريقة زخرفتها 

  : ومن نتائج تلك الدراسة ما يلي

 الواردة من امللبسية القطع من ظهورعدد  ً ملكانتها الدينية  بعض البلدان يف مكة املكرمة نظرا
 .روالطرحة و احملرمة من مص، مثل الصدرية و الكرته من اهلند، وموقعها اجلغرايف

 

  وجود عالقة بني البيئة اجلغرافية ، والبيئة االجتماعية ، وبني امناط املالبس . 
                                  

  وهذا يدل ، لقطنية و احلريرية اليت كانت ترد من اهلند يف الكرته احلجازية اظهور اخلامات
جتماعية ألهل مكة و ذلك من الوافدين إليها سواء لزيارة على أثر االتصال على احلياة اال

 .األماكن املقد سة أو للمرور خالهلا للتجارة 
 

  التمسك بالقيم االدينية الذي بدا واضحًا يف املالبس ، كإضافة كم وكولة للصدرية اهلندية
ار ارتداء العباءة السوداء يف مجيع أحناء اليت كانت تستخدمها املرأة حتت الكرته ، وانتش
 . اململكة إلخفاء معامل اجلسم وعدم لفت األنظار 

  
  
  
 

 
دراسة املالبس الشعبية يف بعض مدن املنطقة الغربية يف  اململكة مع اقتباس ( وموضوعها     

ستعادة أمهية األزياء اوقد هدفت إىل ) . اضر تصميمات حديثة مبتكرة منها لتناسب العصر احل
مة بغرض احلفاظ على السِ ،الشعبية عن طريق دراستها والتعرف على دقائقها الفنية ،وجذورها األصلية 

الرئيسية هلا من خطوط  و أشكال و زخرفة وألوان واستخدامها يف ابتكار تصميمات عصرية تعمل 



١٦٥ 

 

املتطلبات احلديثة من األزياء وتتناسب مع  صورة تتناسب مع على إحياء هذا الرتاث الفين الشعيب يف
  .  ومعتقداتنا الدينية ، جتماعية تقاليدنا اال

كما اتبعت الباحثة املنهج التارخيي يف حبثها ،واستطاعت مجع البيانات من خالل املالحظة     
  .ا للمتاحف واملعارض اباإلضافة إىل زيار  والتصوير ، ستبانة واال

  
  :نتائجها ما يلي ومن

  ً تمع املختلفة اليت تنطبق على أي  خضع اللباس الشعيب ملواصفات معينة تبعا لطبقات ا
إسالمي آخر وفقا ملا فرضته الطبيعة اإلسالمية من حيث العادات والتقاليد  جمتمع

وخاصة فيما يتعلق بالسفور واحلجاب وشرعية الكشف عن بعض أجزاء ،واألعراف 
من حيث الشكل  غريهايزها عن البعض اآلخر ،فكان لكل طبقة لباس ميُ وإخفاء ،اجلسم 

 .واللون واملناسبة والعمل 
  

   يوجد بعض التشابه الكبري يف اللباس بني خمتلف أقاليم العامل العريب اإلسالمي وإن
 .سميات ، والنقوش ،والزخرفة املستعملة تاختلف يف بعض ال

  

 تم كثريا بتطر إ يز مالبسها ،وتقوية بعض أجزاء الزي مثل منطقة الصدر ، ن املرأة البدوية 
ستعمال ويف بعض األحيان إذا بلي وأطراف األكمام ،والسروال ، وذلك لتتحمل كثرة اال

  .الثوب ينتزع التطريز منه ويثبت على ثوب آخر 
  

 
  

 
، وقد هدفت الدراسة إىل العديد من األمور ، ) الرتاث التقليدي ملالبس النساء يف جند ( بعنوان     

دف حتليل بعض عمليات : منها  إلقاء الضوء على الثقافة التقليدية لألزياء يف جند من زوايا متعددة ، 
ا ونتائجها  توى احلضارة وخصائصها أيضًا  التعرف على مس. التغيري الثقايف ، وسرعتها ، واجتاها

تمع ، واتصاله بالعامل  وتطورها عن طريق األلبسة و النقوش و قطع احللي ، ملعرفة مدى عزلة هذا ا
  . اخلارجي ، ومدى حمافظته على ما ألفه من نظم وطرق قدمية ، قابلة للتجديد و االقتباس 
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وضحت فيه أنواع األزياء التقليدية  وقد قامت الباحثة بدراسة املوضوع دراسة تارخيية ، وصفية ،    
ا املالحظة و املقابلة و التصوير الفتوغرايف    . النسائية املختلفة ملنطقة جند ، مستخدمة يف مجع بيانا

  
  : مث أسفرت تلك الدراسة عن العديد من النتائج من ضمنها مايلي 

 ا و األساليب الزخرفية املتبعة  ظهر أثر االختالف الطبقي واضحًا على املالبس وخاما
 .فيها وإن كان األساس واحدًا 

 

  مل يكن هناك تباين جوهري بني املناطق املختلفة من حيث أنواع املالبس و أساليب
 .تنفيذها 

 

  كان للتطريز أمهية كبرية يف مالبس املرأة النجدية ، فقد كان يتم دون إعداد مسبق للرسوم
 املعدنية ، والقطنية حسب املناسبة اليت النباتية واهلندسية  ، واستخدمت اخليوط 

  .يرتدى فيها الزي 
 

 

 
وهدفت إىل ) . أمهية اختيار خامات باترونات التشكيل على املانيكان لتحقيق التصميم ( بعنوان     

كفاءة الطالب يف التعامل مع اخلامات املتعددة لباترونات التشكيل على املانيكان   التعرف على مدى
كذالك إلقاء الضوء على كيفية االختيار ، وتقومي مستواهم عند التعامل مع تلك اخلامات املتعددة  

  .الصحيح منها واملناسب خلصائص أقمشة التنفيذ 
، واملنهج التجرييب الذي اعتمد على إجراء  وقد اتبعت هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي

  .االختبارات على الطالب 
  

  :وقد توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج منها ما يلي 

  إن التشكيل على املانيكان يقوم على أسس علمية وفنية تتطلب مهارة حسية ويدوية يف
 . التعامل مع خامات التشكيل لتحقيق التصميم املطلوب 



١٦٧ 

 

 

 ة اختيار خامات التشكيل تكون وفقًا لكل من نوع وملمس ووزن القماش إن عملي
 .األصلي املستخدم يف تنفيذ التصميم 

  

 
 من  .) براز املظهر اجلمايل لسطح وملمس القماش إالتشكيل على املانيكان يف  دور ( عن    

ليت تطرأ على القماش وكذلك امللمس عن طريق تشكيله أهداف هذه الدراسة التعرف على التغريات ا
ً أ ، على املانيكان بطرق خمتلفة إبراز املظهر اجلمايل الذي ميكن أن تضيفه املعاجلات املختلفة لنفس  يضا

اخلامة إلعطاء تأثريات مجالية ختتلف يف شكلها وملمسها بتغري التشكيل مستخدمة الباحثة يف ذلك 
وقد اتبعت ، ساليب التشكيل والقماش ا حة اليت توضح التأثري املتبادل بنيبعض التصميمات  املقرت 

  .هذه الدراسة املنهج التطبيقي 
  

ً وقد أسفرت الدراسة عن أن للتشكيل على املانيكان دور       ً هام ا يف اظهار السطوح واملالمس  ا
قدمتها الباحثة يف هذه املختلفة لألقمشة وتأثري ذلك على الشكل اخلارجي من خالل التصاميم اليت 

  .الدراسة
  

٣:  ٣        
 

١:  ٣:  ٣ 
سلوب التشكيل على منوذج القياس يف إثراء التصميمات املقتبسة من أأثر التصميم ب (بعنوان     

إىل حتليل خطوط وزخارف وتقنيات بعض  هذه الدراسة وقد هدفت .دراسة تطبيقية  )قليدية األزياء الت
 ً قتباس باإلضافة إىل ابتكار بعض التصميمات احلديثة لال األزياء التقليدية السعودية لتكون مصدرا

البس اخلاصة مبالبس السهرة املقتبسة منها ، وإجراء بعض التعديالت على الباترونات األساسية للم
املنهج ، وقد اتبعت الباحثة يف تلك الدراسة انيكان سلوب التشكيل على املأالتقليدية باستخدام 

  .تجرييب مع التطبيق الشبه واملنهج  الوصفي ،
  



١٦٨ 

 

  :وكان من نتائجها مايلي 

 سلوب اأنه من املمكن ابتكار تصميمات حديثة مقتبسة من الزي التقليدي وتنفيذها ب
 . ان التشكيل على املانيك

 

  رة من األقمشة ذات الطبيعة اخلاصة اليت تصلح لفرتة املساء و السه العديد مااستخدميكن
اختالف اخلواص بني األقمشة املستخدمة ن إ، حيث مثل التفتاه والشيفون وغريها 

 .  ةن أدى إىل متيز التصميمات املنفذواأللوا
 

 ، سلوب التشكيل على املانيكان اب وعالقتها من خالل دراسة الباحثة لألزياء التقليدية
من توصلت إىل أنه  ، على القماش ون على قماش الدمور مث تطبيقهبعد عمل الباتر 

 . من تلك األزياء املمكن عمل الكثري من التصميمات
 

٢:  ٣:  ٣  
وقد هدفت إىل ) . املانيكان  األزياء التقليدية املغربية كمصدر للتصميم و التشكيل على( بعنوان     

دراسة الطابع املميز للمالبس التقليدية املغربية اخلارجية ، وإبراز مظاهر اجلمال يف ارتدائها وتشكيلها 
حول اجلسم ، كذلك إبراز العناصر املشرتكة بني املالبس التقليدية اخلارجية املغربية أي التشكيل قدميًا ، 

. حديثة بأسلوب الرسم ، والتصميم على املانيكان بالقماش مباشرة  وحديثًا ومن مث ابتكار تصميمات
وقد كان البحث يتبع املنهج الوصفي التطبيقي ، ألنه يقوم بوصف وحتليل األزياء التقليدية يف املغرب 
لتوظيف القيم الفنية والسمات املميزة يف التصميم و التشكيل على املانيكان مع الوصول إىل وضع 

  .ليها املصمم لالحتفاظ باهلوية التقليدية و الرتاث للزي أسس يعتمد ع
  

  : وقد كشفت الدراسة عن العديد من النتائج منها مايلي 
  ا األزياء التقليدية املغربية ، متثلت يف األزياء املخاطة و إن هناك مسات عامة متيزت 

 . املالبس املشتملة 
 

  املغربية اخلارجية ، وأسلوب التصميم إن هناك عناصر مشرتكة بني األزياء التقليدية
 . والتشكيل على املانيكان 



١٦٩ 

 

 

  تضمنت األزياء التقليدية املغربية اخلارجية تشكيالت أثناء ارتدائها مثل الدرابيه ، والطيات
احلرة و الكسرات املائلة و الطولية ، وكلها تشكيالت توجد يف التصميم والتشكيل على 

 . املانيكان 
 

 ن استلهام واقتباس بعض التصميمات من األزياء التقليدية املغربية متكن الباحث م
باسلوب الرسم على الورق ، مث قام بتنفيذ بعض املقرتحات بأسلوب الباترون  املسطح و 

  .بعضها اآلخر بأسلوب التشكيل على املانيكان 

  
٣:  ٣:  ٣   

وقد هدفت إىل رصد مسات األزياء  )يم على املانيكان األزياء الفرعونية كمصدر للتصم (عن     
ً الفرعونية يف ضوء طريقة تشكيلها على اجلسم باعتبارها مصدر  ً خصب ا  ،من مصادر التصميم  ا

  .أسلوب التصميم على املانيكان القرتاح بعض األفكار املقتبسة من تلك األزياء  استخدامو 

ي الوصفي ، عند دراسة التطور التارخيي لألزياء الفرعونية وقد اتبعت تلك الدراسة املنهج التارخي     
واملنهج التحليلي عند حتديد العالقة بني شكل الزي واسلوب التشكيل ، وحتديد السمات العامة له 

  .واملنهج التطبيقي عند التصميم على املانيكان ، وعالقة اخلامة به 
  
  :توصلت إىل العديد من النتائج منها و 

 سلوبن األإ  ً ساليب ايف تشكيل املالبس القدمية ما هو إال أحد  الذي كان متبعا
أي التصميم الناتج عن ، التصميم الناتج عن عملية لف القماش على اجلسم البشري 

 .  عملية التشكيل 
 

  قتباس منها يوضح مكانة التشكيل الوا، إحياء الرتاث القدمي من خالل دراسة األزياء
ً كما أن عم، عرب العصور  هي يف احلقيقة عملية تصميم على اجلسم  لية التشكيل قدميا

 . البشري مباشرة 
 



١٧٠ 

 

  وجود بعض العناصر الفرعونية يف الوقت احلايل مثل طرز الصنادل و األحزمة املائلة عن
أن التاريخ  وهذه كلها دالئل تشري إىل ،ط الوسط و الدرابية و الشعر الكاريه ـخ

قتباس الوهذا يعين أمهية التاريخ القدمي يف عملية ا،  احلديث يستمد عناصره من القدمي
 . وأن املالبس ال تولد من فراغ مهما كانت درجة أصالة ابتكارها 

  

 يف جناح عملية تطويعها على اجلسم البشري  دورها اخلامة أدت . 
 

  تمع املصري القدمي ، فظهرت الفروق بني عكست األزياء الفرعونية التميز الطبقي يف ا
 .مالبس الفقراء واألثرياء 

 

 ارتبطت األزياء بالنواحي السياسية والدينية ،كما عكست وظيفة الفرد وطبيعة عمله. 
 

  إن حركة الرجل وفتحتها املتسعة يف بعض الصور اجلدارية والتماثيل تعكس اهتمام الفنان
ة ، املصري بالتصميم الوظيفي ، وعالقته بالتصميم البنائي ، حيث إن النقبة قصري 

والكروازيه املفتوح الذي يأخذ الشكل املائل من األمام والكسرات البليسيه كلها تسمح 
حبرية احلركة ، كما روعيت الناحية الوظيفية للتصميم عندما ظهرت عادة ترك الذراع 

 .األمين عاريًا عند تشكيل العباءة ليساعد على حريتها أثناء العمل 
 

٤:  ٣:  ٣  
هدفت  قد و) التشكيل يف بعض األزياء التقليدية اخلليجية و عالقتها باأللبسة اإلسالمية ( بعنوان     
، دراسة األزياء التقليدية للمرأة و الرجل مبنطقة اخلليج العريب وحتليلها يف ضوء طرق إعدادها  إىل

، باإلضافة إىل رصد ئي هلا النها بالشكل تهوعالق ومدى اعتمادها على أسلوب التشكيل يف بنائها
املالمح املشرتكة بني األزياء اخلليجية التقليدية اليت تعتمد على التشكيل وبني بعض األلبسة العربية 

  . اإلسالمية 

وقد استخدمت تلك الدراسة عدة مناهج وفقًا لطبيعتها وهي املنهج الوصفي التحليلي عند رصد     
واملنهج ، ول اخلليج واليت تعتمد على التشكيل يف إعدادها مالمح األزياء التقليدية  يف بعض د



١٧١ 

 

األنثروبولوجي وقد مت االستعانه به يف اختيار مناطق الدراسة ، ووسائل مجع املادة العلمية وبعض 
  .متاحف ومعارض دوليت اإلمارات والسعودية 

  
  : ما يلي  أبرزها وقد توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج كان من

  ياء الرتاث الشعيب من خالل دراسة األزياء كأحد عناصر الثقافة املادية يثري مكانة إحإن
، و الذي تطور مع اإلنسان منذ رتداء املالبس عرفته البشرية سلوب الأالتشكيل كأول 

 .العصور األوىل حىت الوقت احلايل 
 

 دا الربقع إن أسلوب التشكيل هو السبيل الوحيد للحصول على القطع امللبسية فيما ع
 .والعباءة والبشت 

 

  اتسمت األزياء بالبساطه والتنوع ومجعت بني الوظائف النفعية واجلمالية كما أنه ميكن
التمييز بني منطقة وأخرى من خالل شكل اللفة أو اخلامة املصنعة منها ، إذ جاء الزي 

 .التقليدي مرآه تعكس رموز ودالالت وثقافات متعددة 
  

  املوقع اجلغرايف والتجاور بني الدول العربية وغري العربية صبغ مالمح الزي  التبادل الثقايف و
التقليدي بدول اخلليج فانتشر شرشف الصالة اإليراين بني العربيات واإلزار العريب بني 

 .اهلنود واإليرانيني والباكستانني
  

  بة والعمامة العصا( اشرتكت بعض األزياء يف الشكل العام بينما اختلفت أمساؤها كما يف
كما اشرتكت بعضها يف األمساء واختلفت يف الشكل العام كما يف ) املالية والرداء ( و ) 

  .الطيلسان اإلسالمي وهو غطاء للبدن بينما الطيلسان اخلليجي هو لباس للرأس 
  

٥:  ٣:  ٣  
ا للمرأة السعودية دراسة تطوير املالبس التقليدية املتوارث( بعنوان      وقد هدفت هذه ) . ة ومكمال

ا يف حمافظة الطائف ، والتعرف على تأثري  الدراسة إىل الكشف عن أشكال املالبس التقليدية ومكمال
ا يف منطقة  العوامل التارخيية و اجلغرافية و االجتماعية و االقتصادية على املالبس التقليدية ومكمال



١٧٢ 

 

ا عن طريق وضع تصميمات وتنفيذ مناذج باإلضافة إىل ت. البحث  طوير املالبس التقليدية ومكمال
لبعض القطع واملكمالت امللبسية املطورة لتكون مناسبة للمرأة العصرية مع االحتفاظ بعبري العراقة و 

ا    . األصالة بني طيا
  .بحث التطبيقي وقد اتبع هذا البحث املنهج التارخيي و املنهج الوصفي ، باإلضافة إىل أسلوب ال

  :ومن نتائجه 
  إن الثوب و السروال كانا من أهم عناصر اللباس للمرأة منذ العصور اإلسالمية األوىل . 

 

  ظهر تأثر املالبس باملناخ الذي الذي يكون باردًا يف أكثر املراكز يف معظم أشهر العام
 . حيث التوجد  مالبس للشتاء ختتلف عن مالبس الصيف 

 

 املتقاربة بعامل التجاور حيث يتضح وجود تشابه بني مالبس ومكمالت  تأثرت املراكز
 . املراكز املتقاربة من حيث الشكل العام وطريقة التطريز وألوانه 

  

٦:  ٣:  ٣  
العالقة بني التشكيل والتصميم على املانيكان باملالبس اإلغريقية للنساء وابتكار تصميمات  (عن     
وقد هدفت الدراسة إىل معرفة الطابع املميز للمالبس اإلغريقية النسائية وإبراز مظاهر  . ) يثة منهاحد

ً إيف ارتدائها ولفها حول اجلسم ، و اجلمال  ً  ظهار العالقة بني التشكيل قدميا ، ومن مث ابتكار  وحديثا
  .تصميمات مقتبسة من تلك املالبس 

  .ي التحليلي التطبيقي وقد استخدم يف الدراسة املنهج التارخي
  

  : النتائج التالية إيل ت صلوتو 

 غريقية ساسية الواضحة يف املالبس اإلاأل وجود الثنيات الرقيقة اليت تعترب من السمات
جتاهات الطولية والعرضية واملائلة واملتداخلة ، وقد شكال كثرية تنسدل يف كل االأ،وب

 .تصنع منهاساعد على ذلك الليونة الشديدة لألقمشة اليت 
 

 اية طيات املالبس ا  .حتواء الرداء اخلارجي على كنار عند األطراف ، ويف 



١٧٣ 

 

 

  معظم املالبس اليونانية الحتتفظ بشكلها بعد خلعها ، فهي عبارة عن طول من القماش
 .املنسوج ، إذا خلعته املرأة   فقد شكله وهيئته 

 

  قمشة د الشعب عند استخدام األبقية أفراظهر التميز يف مالبس احلكام و األثرياء و
يف شكل املالبس  ةالتفرق عليها ، وكذلك األلوان ومل تكن ضافة الزخارفإو  الثمينة ،
 .طالق رتدائها على اإلاوطريقة 

 

 غريقية بعملية الغزل والنسيج وكذلك عمليات تطريز األقمشة و الشرائط اهتمت املرأة اإل
 .اليت تثبت على املالبس 

 

 ردية ، احلياكة أقل أو انعدمت يف بعض األصبحت عمليات أضارة اليونانية مع ازدهار احل
 ً  . واعتمدت  يف تثبيتها حول اجلسم على املشابك أو الربوشات أو ربط أطرافها معا

 

 سلوب سلوب التشكيل على املانيكان باألأ وغريقي القدمي التشكيل اإل سلوبأ اتفق
 كيل املالبس حبرية تامة يف التعبري ،سلوبان يعتمدان على تشأما أاحلديث يف 

غريقية ، يف حالة املالبس اإلة ضافة اللمسة الشخصيإو  مة ،حساس خبصائص اخلاإلوا
 . واملصمم يف حالة التشكيل على املانيكان 

  

٧:  ٣:  ٣  
ستفادة منها يف األزياء الشعبية النسائية السورية واالدراسة حتليلية لبعض أمناط ( وموضوعها     

وقد هدفت إىل دراسة أمناط األزياء الشعبية السورية املختلفة يف  ) . أسلوب التشكيل على املانيكان 
وذلك للتعرف على نقاط ) والشرقية  والشمالية ، والوسطى ، واجلنوبية ، الغربية ،(  اتمن احملافظ كل

ً ختالف التميز واال لكل منطقة من تلك املناطق ، كذلك التعرف على تأثري اختالف البيئة  بينها تبعا
ومن مث اقتباس  ختالف ،تلك األزياء ، مع توضيح أوجه التشابه و اال علىاجلغرافية يف كل منطقة 

  .تصميمات تصلح للتشكيل على املانيكان 



١٧٤ 

 

زياء طبيقي وذلك لتوصيف وحتليل تلك األومت ذلك باستخدام املنهج الوصفي التحليلي املقارن الت    
ا وخصائصها وما تتميز به من قيم فنية تشكيلية واالقتباس منها  الشعبية وزخرفها للوقوف على مسا

  .زياء ميكن تشكيلها على املانيكان أ
  

  :وقد توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج منها

 ستمرة على مر الزمان اليت مل تكن ن املالبس السورية خضعت للكثري من التعديالت املإ
الشعب  جهود  افرضتنتائج من صنع ، وتصميم فنان أو جيل أو عصر معني ، وإمنا هي 

رسلها من خالل أكله يف عملها ، فهو الذي صمم وابتكر وبلور هذه األزياء وهو الذي 
 .األجيال لتصل من جديد عرب الزمان واملكان كلما دعت الضرورة إىل ذلك

  

 كسبتها صفات عديدة يندر وجودها يف بلد أالبيئة اجلغرافية يف األزياء السورية و  أثرت
وإن اختلفت من منطقة آلخرى ، فظهرت تلك األزياء  بصورة عربت عن تفاعل ، واحد 

واضح يف  اإلنسان مع البيئة الطبيعية بكل ما فيها، فقد كان للمناخ وطبيعة األرض دور
 .جتماعية والثقافية والتارخيية يف تلك األزياء االذلك ، كما ظهر أثر العوامل 

 

  إن النساء يف سوريا استخدمن التطريز والزخارف يف مالبسهن بكثرة ، وقد كانت تلك
جتماعية والثقافية ،كما الالرسوم واألشكال تعكس الكثري من املظاهر التارخيية والفنية وا

ركزت حول منطقة العنق وعلى الكتفني تنوعت تلك الزخارف ما بني اهلندسية والنباتية وت
ً  بيهوالكمني وعلى الصدر والظهر وأسفل الثوب وجان ً مميز  واليت كان هلا دائمًا طابعا مثل  ا

 ) .أغابان ( سم االزخارف الدمشقية املعروفة ب
  

 رتداء احللي يف مجيع املناطق فهي تعترب من  مكمالت اسرفت املرأة الشعبية السورية يف أ
ا على رأسها وحول رقبتها وذراعيها وقدميها وهي غنية األزياء األ ساسية حيث ارتد

 .جتماعي ها ووضعها االئبزخارفها مما يعكس حبها للتباهي وإظهار ثرا
 

 ت بعض األزياء يف أكثر من منطقة ،واختلف اال فقط ،فمثال تشابه الثوب يف  سمتشا
والتطريز،  سمتلفان يف االمحص مع الثوب يف حوران من حيث التفصيل ، ولكنهما خي
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، والتطريز على شكل مثلث مقلوب ، أما  ) القيعة ( أو ) الكب( ففي محص يطلق عليه 
اية  ) ثوب( أو  )شرش(يف حوران فيسمى والتطريز خمتصر على الياقة وحافة األكمام و

  .الثوب
  

 

 : يلي  ماباحثة يتضح للمن الدراسات السابقة 

  اهتمت الكثري من الدراسات السابقة بفكرة االقتباس من األزياء التقليدية باعتبارها تراثًا
ً ماديًا يشكل جزء من حضارة الشعوب ، ويربز شخصيتها ، وذلك يف حد ذاته تأثر  ا

ذلك  ى مع عاداتنا وتقاليدنا ، وقد بدابالثقافات اجلديدة ، وتناوهلا يف اإلطار الذي يتماش
شكري و هنري ( و )  ٢٠٠١علي ( و )  ٢٠٠٧السويداء ( من  واضحا يف دراسة كل

رحت الكثري من )  ١٩٨٣مربوك ( و )  ١٩٩٦شكري ( و )  ١٩٩٦وحجازي  حيث ُط
 .التصميمات املقتبسة من األزياء التقليدية بطريقة عصرية دون أن تفقد أصالتها 

 

 بعض األزياء التقليدية للشعوب املختلفة ،  أدى التشكيل دورًا هامًا يف توضيح مالمح
ا ، مما  حيث اعتمدت معظم  تلك األزياء يف شكلها النهائي  على الطريقة اليت تشكل 
يؤكد على مكانة التشكيل عرب العصور ، ووجوده بصورة بدائية متثلت يف التشكيل املباشر 

 ) . ١٩٩٦شكري (  و)  ٢٠٠١علي ( سة على اجلسم البشري كما يف درا
 

  تناولت معظم الدراسات اليت اهتمت باألزياء التقليدية اخللفية التارخيية لتلك األزياء
ا ، والعوامل اليت أثرت فيها ، وقد استفادت الباحثة  للتعرف على التطورات اليت مرت 

 .من ذلك أثناء إعداد البحث 

  
 ا م ن الدراسات البينية اليت اشرتكت الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة يف كو

جتمع بني التاريخ و التشكيل ، إال أن تناول املوضوع كان خيتلف تبعا لرؤية الباحثة ، 
شكري ( و )  ٢٠٠١علي ( وأهداف البحث احلايل ، ومن تلك الدراسات دراسة 

١٩٩٦ . ( 
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 ل السياسية ، أثبتت الدراسات السابقة أن األزياء التقليدية تأثرت بعوامل عدة أبرزها العوام
 .واجلغرافية ، والدينية ، واالجتماعية 

 

  يعد وجود بعض العناصر من املوروث يف الوقت احلايل ، دليالً على أن التاريخ احلديث ما
 .هو إال امتداد للماضي القدمي بكل ماحيويه من أصالة 

 

 ع بعض ، كان للتبادل التجاري ، والوفادة دور كبري يف اندماج بعض الثقافات بعضها م
وخاصة يف جمال املالبس وطرق ارتدائها ، حيث جند املرأة يف مكة املكرمة قلدت وتقلدت 
الكثري من قطع املالبس اليت وفدت إليها كاجلامة اهلندية ، والصدرية و الكرته من اهلند و 

، كما تعد السرتة املوجودة يف )  ١٩٩٤البسام وعبد الغفار ( الطرحة واحملرمة من مصر 
ا دولة االمارات من خالل اهلنود أثناء االستعمار األ زياء اليمنية من املؤثرات اليت تأثرت 

أن استعارة النقاب  )  ١٩٩٨أمحد ( كما أكدت دراسة ) . ١٩٩٧هنري(الربيطاين 
اورة مثل ايران وغريها ،  كبديل للربقع انعكاس للتبادل الثقايف مع بعض الثقافات ا

حيث أشارت إيل مدى انتشار شرشف الصالة )  ١٩٩٩ علي( وأكدت ذلك دراسة 
 .اإليراين بني العربيات ، و اإلزار العريب بني اهلنود و اإليرانيني و الباكستانيني 

   

  ، من املالحظ أن الدراسات السابقة قد تنوعت من  حيث املنهجية ، املوضوعات
ختالف األزياء املطروحة اختالف البيئات ، الفردية يف البحث ، املشاركة مع آخرين ، ا

ولكن من أبرز األحباث اليت تدل على هذا التنوع على سبيل املثال ال احلصر ، . للدراسة 
دراسة عن العباءة اخلارجية ( دراسة حتليلية بعنوان : دراستان من الدراسات املقارنة مها 

و دراسة .  ) ٢٠٠٠مخيس ( وهي دراسة ) للرجال يف دولة اخلليج ) البشت ( التقليدية 
أثر التصميم بأسلوب التشكيل على منوذج القياس ( بعنوان )  ٢٠٠٧السويداء ( تطبيقية 

وكل هذه مؤشرات على استفادة ) يف إثراء التصميمات املقتبسة من األزياء التقليدية 
البحث احلايل من األطروحات السابقة يف سبيل إثبات الفرضيات ، وحتقيق أهداف 

والوصول إيل نتائج حيوية تستند إيل مرتكزات علمية وإبداعية يف هذا الدراسة احلالية 
ال   .ا
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 اليت سار وفقها البحث  اإلجراءاتالدراسة التمهيدية للبحث ، باإلضافة إىل  يتضمن هذا الفصل    
  . املستخدمة فيه األدوات و 
  

 Preliminary study 

      ً ً ومصدر  حثة ،كان التاريخ امللبسي للشعوب حمل اهتمام البا ما كثريا ن التساؤالت اليت  للعديد م ا
ويسرتعي انتباهها  ا اهتمامهحيتويه من عناصر كان يثري ، فهو بكل ماجابة عنها كان البد من اإل

  .زياء اليت هلا عالقة مبجال التشكيل سراره ، والسيما تلك األلكشف عن أللوقوف عنده وا
  

ديه  يف التعرف على والدور الذي يؤ ، زياء صميم األتشكيل يف جمال املالبس وتونظرًا ألمهية ال     
العاملية  زياءبتكرة ، واعتماد كثري من بيوت األفكار اليت ميكن تنفيذها بطريقة عصرية ومالكثري من األ

زياء شعوب جنوب شرق آسيا وخاصة تلك األزياء ثة أنظر الباحلكان الفتًا  عليه يف عملية التصميم ،
   اسم البشري يف طريقة ارتدائهـكيل حول اجلـــة على التشاليت تعتمد بدرجة كبري 

وهو ذالك الزي التقليدي الذي ترتديه املرأة يف دولة اهلند والذي حيكي الكثري ) الساري اهلندي ك( 
ا والعادات والتقاليد اليت سا   .من الزمن  ةفيها خالل حقب دتعن تارخيها وحضار

  
يف اململكة العربية السعودية ن ذلك الزي كان يلقى ر مبا أو       بدراسته قامت الباحثة ، فقد واجًا كبريا ً

تمع السعودي بصورة كبرية بني  هر اانتش، اعتمادًا على  رأة زياء اليت تسعى املصبح من األأإذ سيدات ا
  . اليت تطرأ عليهحدث االبتكارات رتدائها بأمجل وأالسعودية ال

  
(  يف الكتب املتخصصة يف  القراءة من خالل  لتعرف على ذلك الزيإىل ا الباحثةب هذا قد أدىو      

كل يف   هختالفات املوجودة فيواال ، ا ذلك الزي الطرق اليت يرتدىعلى  ، والتعرف ) اهلندي الساري
اورةوعالقة ذلك الزي ببعض أمن مناطق اهلند ،  منطقة ) أندونيسيا ، ماليزيا ، الصني (  زياء الدول ا

 .  
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 يف كثري من العوامل املؤثرة  واشرتاكهما يف جنوب شرق قارة آسيا ، وقوع كلتا الدولتني
 اديةصاقت، جتماعية ا،  سياسية  ، ناخيةت تلك العوامل مكانأسواء على الزي التقليدي 

  . دينية  ،
 

 قد تأثرتاو  ، و اهلولنديني و الربتغاليني  من قبل الربيطانيني كانت مستعمرة  كلتا الدولتني 
 .  بذلك االستعمار من مجيع النواحي والسيما الناحية امللبسية 

 
 الذي متثل يف اتصال ماليزيا املبكر بالتجار اهلندوس و  دولتنيبني ال املتبادل الدور التجاري

  . الوية شبه اجلزيرة امل جاءوا إىل ممن، 
  

  يف الوجود نسبة من اهلنود ً من عدد السكان  %٧ تعداد السكاين لدولة ماليزيا تبلغ تقريبا
يف الرتاث امللبسي وجودة من ضمن األزياء امل كزي يرتدىاهلندي   الساريظهور ىل أدى إ
ماليزيا حيث رأت العديد من  دولةها إىل أثناء سفر يف وقد الحظت الباحثة ذلك  املاليزي

، مما يدل على باإلضافة إىل النساء اهلنديات  ، النساء املاليزيات الاليت يرتدين الساري
 .  تقليدي  به كزي تأثرهن

  
  الذي بدا سالماألأثر  ً ، حيث زياء تفاصيل األدولتني ، من خالل ال لتاأزياء كيف  واضحا

على  كقطعة ملبسية توضعالطرحة أو الشال  دام  الدولتني باستخ يف كلتان و اشرتك املسلم
  .الكتف  والرأس أ

  
  والدليل  تراث مهم الميكن التخلي عنه دولتنيال تاومازالت املالبس التقليدية يف كلكانت

ن ك، فهي بالنسبة هلم  إرث مثني المينذ مئات السنني زياء معلى ذلك استمرار تلك األ
ً ، تبديله  فاملرأة اهلندية  مازالت ترتدي الساري  حىت اآلن    .د يف اهلن ويبدو ذلك واضحا
كذلك املرأة  يف ماليزيا جندها . طريقة  ارتدائه واخلامة اليت يصنع منها  تنوعت يفكما 

وال تقوم بإعارته حىت ألقرب  عليه حترص متمسكة  بزيها بشكل كبري وحمافظة علية  وهي
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ثل هؤالء، ال ميكن ملبالنسبة  هذه األزياءف. به  وجداينناس إليها وذلك الرتباطها الال
 . استبداهلا بأي مثن

  
  إىل دولة ماليزيا للسياحة سنويًا  احثة أن توجه الكثري من األسر السعوديةوأخريا ترى الب

قال للدراسة يف تلك البالد ، أدى إىل انت، وأيضا توجه الطالبات السعوديات  بنسبة كبرية
املوضات احلديثة ، مما أثار فضول الباحثة للتعرف على  ىحدإأزيائهم إلينا ، وارتدائها ك

 .  تلك املالبس بصورة أكرب وربط ذلك مبجال التشكيل على املانيكان 
  

٢: ٤Methodology  
يف  أسئلة  املشكلة اليت وضعها ة اليت يسلكها الباحث لإلجابة عنيقصد مبنهج البحث الطريق     
يمريق الذي ي، وهو الط حبثه ن كشف عن احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة اليت 

 وال ميكن أن يكون هناك أي حبث علمي دون أن يرتبط بوجود منهجعلى سري العقل وحتدد عملياته ، 
 هوللوصول إىل احلقيقة العلمية ، و يتبعه الباحث إىل الطريق األمثل الذي  حمدد يعمل على توجيه علمي

وقد اتبعت الباحثة العديد من .  ) ١٨٠،  ٢٠٠٢النهاري والسرحيي ( غاية وهدف أي حبث علمي 
املنهج التارخيي ، املنهج الوصفي  :املناهج للوصول إىل احلقائق العلمية يف البحث وهي كالتايل 

  .  جي ، املنهج اآليكولوجي ،  التطبيق العملياألنثزوبيولو املنهج التحليلي ، 
  : يلي شرح موجز عن كل منهج وفيما

  

Historical Method 
 وتسجيل صلها  لوصفهاالقدمية  من خالل الرجوع  إىل أ الذي يدرس الظاهرة  ملنهجوهو ا     

ا  ا الذي  نهجاملوهو ، تطورا  .) ٢٣٣، ٢٠٠٣ق يدات وعبد احلعدس و عب (يربط النتائج  بأسبا
أحداثه مبختلف  املنهج التارخيي يف دراسة التاريخ مبعناه العام و الذي يتمثل يف دراسة املاضيويستخدم 
حياة البشر املاضية  وكذلك دراسة التاريخ مبعناه اخلاص والذي يقصد به البحث يف جممل وظواهره ،
ستخدم يف دراسة الزمنية املختلفة ، كما ي األحداث ، واملتغريات يف العصور من عالقات بني وماتشمل

اجليولوجيا والتاريخ البشري لكي يتم استخالص احلقائق املتعلقة جبميع الظواهر و علم علم اآلثار و 
دقيقا وصفًا  التارخيي يقدم   وعلى الرغم من أن املنهج .األحداث اليت تدرسها وتتناوهلا هذه العلوم 

لظواهر و األحداث ، وال يعتمد على التجربة املباشرة ل املالحظة ساسأ إال أنه ال يقوم على ،  للماضي
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خيية ، وأحيانا العلمية للوصول إىل احلقائق فمصدر املعرفة األساسي فيه هو اآلثار و السجالت التار 
   .)  ٣٧،  ٢٠٠٤عليان و غنيم ( الناس و األفراد 

  : فيما يلي  هذا املنهج  وقد استخدمت الباحثة
  اهلند وماليزيا منذ بداية نشأةيف دوليتيدي النسائي التقلدراسة التطور التارخيي للزي  

 . ىل مئات السنني وحىت الوقت احلاضر اليت ترجع إذلك الزي 
 

  ومراحل تطورها تلك األزياء ل التارخيية حتديد السمات  . 
  

٢Descriptive MethodAnalytical  

احلصول على معلومات تتعلق باحلالة الراهنة للظاهرة ، وموضوع  الوصف مبعناه الشامل هو     
ووصفها وتصويرها ها على العالقات املتداخلة يف حدوث الدراسة لتحديد طبيعة  تلك الظاهرة و التعرف

الذي  وهو املنهج.  ) ٢١٢ ، ٢٠٠٢النهاري والسرحيي (  ا ومنوهاتغريات املؤثرة يف نشوئهوحتليل امل
زمنية أو عدة   بطريقة كمية ، أو نوعية يف حقبةومتابعة دقيقة لظاهرة أو حدث معنييقوم على رصد 

، من أجل التعرف على الظاهرة أو احلدث من حيث احملتوى واملضمون ،  والوصول إىل نتائج  حقب
ً ويرتبط استخدام هذا . وتعميمات تساعد يف فهم الواقع وتطوره  بدراسات العلوم  املنهج  غالبا

   . ) ٤٣،  ٢٠٠٤ عليان  و غنيم(  منذ نشأته وظهوره اليت استخدم فيهااعية و اإلنسانية جتماال
  

 Analytical   (دراسة حتليلية من خالل دراسته املنهج الوصفي  احثة باستخداموقد قامت الب     
دراسة ويقصد بال.  اهلندية واملاليزية ء النسائيةزياعند توضيح عالقة أسلوب التشكيل ببعض األ) 

الدراسة اليت ترتبط بالوثائق و املعلومات ووسائل االتصال بشكل عام ، كالكتاب ،  تلك التحليلية ،
، و اليت ميكن التعامل معها من خالل طرح هذه املواد  والتعبريات املسجلة، و األفالم ، والرسوم 

  . ) ٢٢٦،  ٢٠٠٢ السرحييالنهاري و (  للتحليل العملي
  

Anthropological   

، ويقصد به دراسة اإلنسان من مجيع جوانبه   1953 يف بريطانيا سنة  ظهر هذا املصطلح     
، حيمل معىن الدراسة املقارنة للجنس البشري ، والسيكولوجية ، و االجتماعية ، ولذلك ظل الطبيعية 

تمعات البدائي ة ، أدى إىل تطورات هامة يف النظرة إىل إال أن تزايد البحث ، وخاصة يف ا
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األنثروبولوجيا ، وغريها من الدراسات اليت تتصل بدراسة اإلنسان ، وقد تطورت نظرة األنثروبولوجيا ، 
تمع  يف العصر احلاضر ، إىل فروع هو ، فعديدة ، ملقابلة التطور الذي حدث يف دراسة اإلنسان و ا

غيث ( اعية السائدة بني األفراد جتمتمع  و العالقات االلذي يدرس اذلك التخصص العلمي ا
الدولتني  يف كلتا جتماعيةسة اجلوانب الثقافية واالخدمته الباحثه عند دراتوقد اس.  ) ٢٥،  ١٩٩٥

  .  ملعرفة مدى تأثريها على األزياء   اهلند و ماليزيا
  

  Ecology 
 صطلح لغة علم االدخل هذا امل ً عند علماء فهو يعرف  حليوية ،من العلوم ا جتماع مستعارا

والبيئة احمليطة ) السكان ( بأنه املنهج الذي يهتم بدراسة العالقات بني اجلماعات اإلنسانية  االجتماع
ية اإلنسان يعىن الباحث بتحليل العالقة بني اجلماعات ، حيثا ، وينصب على اآليكولوجيا البشرية 

ة وقد استخدمته الباحثة عند دراسة العوامل البيئية املتمثل ) . ١٤٣،  ١٩٩٥غيث ( و البيئة الفيزيقية 
ومعرفة مدى الدولتني  يف كلتا السياسة ، وغريها من العواملو الدين ، و  ،املوقع اجلغرايف ، والسكان  يف 

. تأثريها على األزياء 
  

 Practical Application  
بعض األزياء احلديثة املستوحاة من األزياء التقليدية اهلندية وتنفيذ ,د تصميم استخدمته الباحثه عن     

. و املاليزية وتشكيلها على املانيكان  
  

 
  : تتحدد الدراسة يف البحث احلايل كما يلي      
  

دولة اهلند ، ودولة ماليزيا ،  ولتني يف منطقة جنوب شرق آسيا ومهاصر البحث احلايل على ديقت     
واملساحة ، وعدد  املوقع ، واحلدود ، راسة من الناحية اجلغرافية تشملوقد قامت الباحثة بإجراء د

  اهلند   فتناولت لكل من الدولتني ،جتماعية ، و السياسية احية املناخية ، والدينية ، و االوالن السكان
  نطقتيها ــوماليزيا  مب) ى الوسطو  الغربية ،الشمالية ، واجلنوبية ، والشرقية ، و ( مبناطقها اخلمس 

  )  . الشرقية ، والغربية (  
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ه من بكل ما مر ب ، احلايل منذ بداية نشأته وحىت الوقتالنسائي دراسة الزي التقليدي تتمثل يف      

  .كل من دوليت اهلند وماليزيا تطورات يف  
  

  
  .دوليت اهلند ، وماليزيا يف النسائية التقليدية زياء األتتحدد األزياء يف البحث يف      

  

٤Tools 
Interview  

خالهلا الباحث جبمع املعلومات بطريقة شفوية مباشرة من تعد املقابلة استبانة شفوية يقوم من      
دف الوصل إىل حقيقة  أو املفحوص ، فهي حمادثة موجهه بني الباحث وشخص أو أشخاص آخرين 

،   ٢٠٠٤عليان و غنيم (  موقف معني يسعى الباحث للتعرف عليه من أجل حتقيق أهداف الدراسة
ة وهي تتطلب ختطيطًا ومات من خالل مصادرها البشريفاملقابلة أداة للحصول على املعل ) . ٩٧

 ً   . ) ١٥٩،  ٢٠٠٣عدس و عبيدات وعبد اخلق (  واعدادًا مسبقا
  

  
  و املعلومات اليت يريد الباحث احلصول عليها من  حتديد أهداف املقابلةيتطلب اإلعداد للمقابلة      

  البشرية القادرة على إعطاء املعلومات املطلوبة   املصادر أيضًا  حتديد   املصادر البشرية ، كما يتطلب
  . ) ١٦٠،  ٢٠٠٣عدس و عبيدات وعبد اخلق ( 
  

  
 

 يها الباحث وجها لوجه مع املصدر البشري مقابلة شخصية جيلس ف  .  
 لكرتوين وغريه مقابلة بواسطة احلاسوب من خالل الربيد اإل.   
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حمددة  و املربجمة ، وهي اليت تكون أسئلتهااختذت تلك املقابلة شكل املقابلة الفردية املقننة أ وقد    
مع نفسه التسلسل نفسها يف كل مقابلة وباألسئلة قبل الباحث ، وبالتايل تطرح  ة منلومتسلس

  . مقابلتهم  األشخاص املراد
  

 
  للوصول إىل  ، واملعلومات اليت ترغب يف احلصول عليها، حددت الباحثة  أهداف املقابلة

 .املطروحة يف البحث حل للمشكلة 
  

 ( و ملحق رقم    ) ١( وهي ملحق رقم  مرفقة يف البحث أعدت الباحثة استمارة مقابلة
م طرحها أو مناقشتها مع املصادر البشرية  ، حتتوي على قائمة من األسئلة اليت يت ،)  ٢

 . اهلند وماليزيا دوليت األسئلة متعلقة باألزياء التقليدية لكل من  وكانت
  

  ا ، فاألفراد متثلون  املقابلة قابلهم ، ومكانتحددت الباحثة األفراد الذين يف عدد وزما
ن األشخاص املقيمني يف اململكة العربية السعودية من اجلاليات اهلندية واملاليزية ، ومازلن م

فقد كان يتم حتديده حسب إمكانية م ، أما الزمان و املكان على اتصال ببالده
 .األشخاص املراد إجراء املقابلة معهم 

  

 املقابلة معم  ذين أجرتت اليت حصلت عليها من األشخاص السجلت الباحثة املعلوما
 .بعد التأكد من صحتها حىت تستطيع الرجوع إليها كلما احتاجت إىل ذلك 

 

Observation  : 
تعد املالحظة واحدة من أقدم وسائل مجع املعلومات ، حيث استخدمها اإلنسان األول يف      
، مث انتقل استخدامها إىل العلوم بشكل عام ، وإىل من الظواهر  رف على الظواهر الطبيعية وغريهاالتع

فهناك ظواهر  .  ) ١٠٨،  ٢٠٠٤عليان و غنيم (  جتماعية ، واإلنسانية بشكل خاصالعلوم اإل
إذ البد للباحث من  ال يتمكن الباحث من دراستها عن طريق املقابلة فحسب ،وموضوعات متنوعة 

عدس ( جتماعية والعادات والتقاليد االالطقوس الدينية ،  وذلك عند دراسة أن خيتربها بنفسه مباشرة ،
وقد استخدمت الباحثة املالحظة كأداة يف مجع املعلومات  .)  ١٧٣ ، ٢٠٠٣و عبيدات وعبد اخلق 

ا وسيلة  ضرورية واساسية يف دراسة بعض الظواهر اإلجتماعية ، ف هي الوسيلة األكثر و البيانات ، أل
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 Observation (و السجالت  ، مستخدمة يف ذلك املالحظة غري املباشرة مة لدراسة الوثائق مالء
In direct  ( بالسجالت والتقارير و املذكرات اليت أعدها اآلخرون اليت يتصل من خالهلا الباحث.  

  

Date Resources  
الباحثة  تستخدمت أو طرق جلمع املعلومات اها أدواباإلضافة إىل املقابلة و املالحظة باعتبار      

أيضا الوثائق أو املصادر املختلفة املطبوعة وغري املطبوعة اليت تضم املعلومات وتقدم الكثري للباحث 
نظرة عامة عن أو حول دراسته ، وخاصة املراحل األوىل اليت يسعى خالهلا الباحث إىل تكوين خلفية 

اليف مرحلة التعرف  املشكلة أو موضوع الدراسة ، وكذلك  الذي جيري على الدراسات السابقة يف ا
  .  ) ١١٥ ، ٢٠٠٢النهاري والسرحيي ( البحث  فيه
  

ساس البحث التارخيي ، العنصر األساسي يف البحث التارخيي بل هي أ تعد مصادر املعلوماتو      
ية مصادر أول: إىل قسمني دد ، وميكن تقسيمها الدليل أو الشاهد ، وتتنوع هذه املصادر وتتعوهي 

  .  ) ٢٤٤،  ١١٥ ، ٢٠٠٢النهاري والسرحيي (  ، ومصادر ثانويةأساسية 
 كاألشخاص ،   ولية ، هي تلك املصادر ذات الصلة املباشرة باحلدث التارخييفاملصادر األ

 . وشهود العيان ، واآلثار 
  

 وإمنا نقلته أو  ي مباشرةأما املصادر الثانوية فهي تلك املصادر اليت مل تعش احلدث التارخي  
  . كتب التارخيية ، ومقاالت املوسوعات حتدثت عنه مثل ال

  

 
ماليزيا ، دولة اهلند و  يف األزياء التقليدية املتعلقة بدولةلقد متثلت املصادر األولية يف البحث احلايل      

( متثلت يف الزي التقليدي اهلندي ي يعرب عن حياة تلك الشعوب ، وقد ذفهي ذلك الرتاث املادي ال
ىل ءوقد حصلت الباحثة ع .) الكيبايا ، و السارونج ( الزي التقليدي املاليزي  و) الساري و البنجايب 

لكة العربية السعودية من املم يفدات و جاليزية املو تلك األزياء من بعض نساء اجلاليات اهلندية وامل بعض
  . الباحثة  إىل دولة ماليزيا  سفر أثناء يف لدولتني ، والبعض اآلخرفاريت اسخالل  
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  : لقد متثلت املصادر الثانوية اليت استخدمتها الباحثة يف البحث احلايل فيما يلي      
  

Books & References  
،  ق اليت تثبت معًا لتشكل وحدةفالكتاب عبارة عن إنتاج فكري مطبوع على جمموعة من األورا    

عدد  صفحة عدا صفحة العنوان ، وإذا قلت ٤٩وتشرتط اليونسكو أن ال تقل عدد صفحاته عن 
املوضوع  ، وقد تطور الكتاب عرب العصور املختلفة من حيث الشكل وصفحاته عن ذلك يصبح كتيبًا 

 ً    .)  ١١٨،  ٢٠٠٤عليان و غنيم (  حىت أصبح من أكثر مصادر املعلومات شيوعا
  

أو ،  إليه عند احلاجة) يرجع (  ، ولكن من أوله  إىل آخره أما املرجع فهو عبارة عن كتاب ال يقرأ    
  .) ١١٩،  ٢٠٠٤عليان و غنيم (  بسرعة معلومة معينة حيتاجها الباحث يستشار للحصول على

  


  

 ا وهي ، ا الكتب اليت حصلت عليها من مللك عبد مكتبة املكتبات اليت قامت بزيار
، مركز امللك فيصل للبحوث و الدراسات اإلسالمية بالرياض ، العزيز العامة بالرياض 

لعزيز للبنات جبدة املكتبة املركزية  جبامعة امللك عبد الك فهد الوطنية بالرياض ، تبة املومك
قتصاد املنزيل يز جبدة ، مكتبة كلية الرتبية لالقتصاد املنزيل جبامعة امللك عبد العز ، مكتبة اال

 .  األقسام األدبية جبدة للبناتو الرتبية الفنية جبدة ، مكتبة كلية الرتبية 
  

 حبثهم يف منطقة البحث ، وتعايشوا مع  يف أثناء مدة جنبية اليت عاش مؤلفوهاالكتب األ
م لنا ، وقد حصلت عليها الباحثة عن طريق شب كة أهلها سنوات عدة فنقلوا خربا

 كذين على اتصال دائم بتلبعض األشخاص ال ل، و من خال )  Internet(املعلومات 
 .الدولتني 

  
 و املصادر غري املطبوعة  الدوريات و املطويات و كتيبات املصادر املطبوعة كالكتب وال ،

اليت حتتوي على مجيع املعلومات املتعلقة بدوليت )  CD( األقراص الصلبة  كاألفالم و
ا سفاريت الد  . ا مأثناء زيارة الباحثة هليف ولتني اهلند وماليزيا ، اليت وفر
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  الت الدراسات السابقة جملة ( و  )كمجلة علوم وفنون ( اليت تصدرها العديد من ا
اليت تناولت األزياء التقليدية كالدراسات التارخيية   ،قتصاد املنزيل اال يف جمال) العصور 

 .ة مبجال التشكيل على املانيكان الدراسات املتعلقالنسائية ، كذلك 
  

Encyclopedias : 
سوعة عادة عددأ كبريًا من الدراسات أو املقاالت املكتوبة من قبل متخصصني يف تضم املو      

الباب املوضوع ، وتقدم املوسوعات معلومات شاملة ، ولكنها عامة عن املوضوع حبيث تفتح للباحث 
  . )  ١٢٠،   ٢٠٠٤عليان و غنيم (  نطالق حنو مصادر أخرىلال
  
Computer & Internet 

اليت متارس يف احلياة جبميع ، و  األجهزة اليت اقتحمت النشاطات كافةيعد جهاز احلاسب اآليل من      
ا ، مبا فيها التعلم ، وقد تطورت هذه األجهزة بسرعة كبرية   )  ٢٥٧، ١٩٩٩قنديل ( جماال

من سرعة يف  ال البحث العلمي ،ملا تتميز بهيف جم ستغناء عنهاصبحت من األدوات اليت ال ميكن االوأ
مبا حتتويه من صور اآلداء ، واختصار للوقت واجلهد ، وإمكانية التعديل يف املادة العلمية باستمرار 

   .ورسوم مطلوبة 
         

 )  International net work(  اختصار لكلماتهي  )Internet(أما كلمة اإلنرتنت     
البعض من ببعضها ة ضخمة جدا من احلواسيب املتصلة ة ، وهي عبارة عن شبكأي الشبكة العاملي

خالل خطوط اتصال ، وقد استعانت الباحثة من خالله بالكثري من املواقع اليت حصلت منها على 
  . املعلومات اليت هلا عالقة مبوضوع البحث 

  
  
  
  
  

Biblio graph 
رافيا قواعد وأصول يتم من خالهلا ، وللببليوغوصف الكتب  ببليوغرافيا كلمة يونانية تعين فن ةكلم     

أو ، أو بلد معني ، يف موضوع معني  ، مجع ووصف وتنظيم الكتب و املصادر األخرى للمعلومات



١٨٩ 
 

( ر حيث ميكن للباحث أن يتعرف من خالهلا عل كل ما نشر يف جمال حبثه بسهولة ويس ؛ملؤلف معني 
  ) .  ١٢٢،  ٢٠٠٤عليان و غنيم 

  
فبعد أن يقع اختيار الباحث على املنطقة اليت سيقوم بدراستها يتعني عليه قبل كتابة مشروع حبثه      

بالتفصيل أن يعد لبحثه اعدادا ببليوغرافيا سليمًا ، فيقرأ كل ما يتصل مبنطقة البحث ابتداء من البحوث 
تمع ، حىت التقارير والنشرات واملالحظات العامة اليت تعرض والدراسات العلمية اليت اجريت ع لى ا

تمع من أي جانب من جوانبه    .هلذا ا
  

الوطنية اليت تصدر   قة مبوضوع البحث من الببليوغرافيااملتعل د حصلت الباحثة على الببليوغرافياوق      
  .عن مكتبة امللك فهد الوطنية بالرياض 

  

Dictionaries 
عن طريق يعرف القاموس بأنه كتاب يضم مفردات لغة معينة أو عدة لغات ويرتبها هجائيا      

ا منهجية معينة  ، مث يقوم بشرحها وتفسريها ، ويوضح طريقة نطقها ومعانيها املختلفة ومرادفا
ا  ا املتعددة وخمتصرا ) .  ١٢٠،  ٢٠٠٤عليان و غنيم ( واستعماال 

   

 
ا أ      أثناء مجع  يف و اجلغرافية ، وقد استعانت الباحثة بالعديد منها األماكن السياحيةدلة يقصد 

 . املعلومات 
  

 
ائل ختزين قوم بتخزين املعلومات املسموعة ، على وسيقصد جبهاز التسجيل الصويت اجلهاز الذي ي     

فقد استخدمت .  ) ٢٢٢،  ١٩٩٩قنديل ( ه الوسائل جاعها من هذخاصة ومن مث اعادة اسرت 
إجراء املقابالت الشخصية ، حىت تستطيع اسرتجاع بعض أثناء يف الباحثة جهاز التسجيل الصويت 

لصويت يعد من أسرع وأسهل الطرق للحصول على املعلومات اليت حتتاج إليها ، فجهاز التسجيل ا
ا األسلوب والطريقة ب ما أنه يساعد يف تدوين املعلوماتاملعرفة بصورة واضحة ، ك قدمها  اليتذا

  .  حيتاج تدوينها إىل نطق صحيح   لك ألن البحث حيتوي على مفردات هندية وماليزيةاإلخباريون ، وذ
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حيث يعد التصوير  .، لألزياء املوضحة يف البحث لفتوغرايف وتصوير الفيديو اويشمل التصوير      

الفتوغرايف وسيلة من أهم وسائل توثيق املالحظة ، أو توضيح صور املمارسة أو الظاهرة ، أو املنتج 
ذه املادة فيما بعد   .  الفين الشعيب للقارئ أو الباحث الذي ينتفع 

  
التصوير الفوتوغرايف أو و  تعين الرسم أو الكتابة بالضوء Photograph باإلجنليزية فوتوغرافوكلمة     

يقوم املصور بوضع تصوره ،قدمي فمن خالل العدسة رادف لفن الرسم اللفظ مالتصوير الضوئي هو 
سطة تأثريات ضوئية؛ فاألشعة اوالتصوير عملية إنتاج صور بو ، للحظه امللتقطة من خالل عدسته 

اسة للضوء، مث تُعاجلَ هذه املادة  ّ  ذلك، فينتج  بعد  املنعكسة من املنظر تكوِّن خياالً داخل مادة حس
  .  ) www.wikipedia.org( ورة متثل املنظرعنها ص

  

 
  : وفقًا للخطوات اإلجرائية التالية ، حيث قامت الباحثة مبا يلي  سار البحث     

 لكل تماعي و الديينجليزية  يف السياق التارخيي ، واالدراسة األزياء التقليدية اهلندية و املا 
 .  منهما على حد

  معرفة مدى ارتباط تلك األزياء مبجال التشكيل على املانيكان ، والطريقة اليت يتم
ا   . التشكيل 

  ا لكل زي من تلك األزياء  . رسم خطوط التشكيل وتسجيلها وفق الطريقة اليت يتم 
  الشكل اخلارجي حتديد دراسة العوامل اليت رمست مالمح تلك األزياء ، وأثرت بدورها يف

 . هلا 
  ، مقارنة األزياء يف كلتا الدولتني ، من حيث االسم  ، و اخلامة ، وطريقة التشكيل

ا ، أيضا التعرف على أوجه التشابه و االختالف فيها ،  والسمات العامة اليت يتميز 
 . ومدى ارتباط تلك األزياء بعملية التشكيل 

  روح تلك األزياء ، ومقتبسة من املصدر األصلي ابتكار جمموعة من التصاميم اليت حتمل
، ) خبامة الدمور ( هلا ، و انقسمت تلك األزياء إىل ، تصاميم مت تشكيلها على املانيكان 

و تصاميم مت تشكيلها على املانيكان مباشرة خبامات خمتلفة ، و تصاميم مت تشكيلها ، 
ا ، ومن مث تنفيذها خبامات متنوعة  عل  . ى املانيكان وإعداد باترو
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  ٣٤،  ٣٢ ، ٣٠ مبقاس) مانيكان ( جسم صناعي  . 
  ماكينة خياطة. 
 أدوات التفصيل و اخلياطة 
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  التصميم األول ) ١٤١ ( شكل
  )الباحثة  إعداد( 

  
 

  . زي مكون من قطعتني 
  

 
  .فرتة املساء و السهرة 
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و الدرابيهات الناجتة عن طريقة التشكيل حول اخلصر الظاهرة يف ، مقتبس من اخلامة اهلندية 

  ) . الساري ( الزي التقليدي اهلندي 
  

 
عبارة عن تصميم من قطعتني ، القطعة العلوية تتكون من عقدة يف منطقة الصدر ، 

اخللف إىل األمام مث ترتكز عند املنتصف وتنسدل مع  ودرابيهات على اخلصر ، تلتف من
بقية القماش يف اجلنب اآلخر ، أما القطعة السفلية ، فهي عبارة عن جونلة تلف حول 

  . اخلصر مث تنسدل على اجلنب الذي ترتكز فيه الدرابيهات فتعطي الشكل املتسع 
  

 
ن قماش القطن املصبوغ بأسلوب العقد والربط باللونني قطعة ساري هندي ، مصنوعة م
دى )  ٦( األمحر و األخضر ، عدد أمتار ها    . مرت ، منفصلة كل مرتين على حِ

  

 
الدرابيهات توزيع الكنارات املصبوغة بطريقة العقد و الربط يف اخلامة املستخدمة مع 

  .بشكل مبتكر والكسرات على الصدر و اجلنب 
، مث ينسدل  استخدام اكسسوار بلون يتالئم مع ألوان التصميم ، يلف حول الرقبة والصدر 

  .من األمام  على الدرابيهات الظاهرة 
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٢٣٥ 
 

 

 
  

  التصميم الثاين ) ١٤٢( شكل 
)الباحثة  إعداد(  

 
  :  

  .فستان 
  

  :  
  .فرتة املساء و السهرة 

  

   
على الكتف بعمل درابيهات ) الساري ( مقتبس من طريقة تشكيل الزي التقليدي اهلندي 

  . والصدر 
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عبارة عن تصميم  لفستان بدرابيهات على الصدر حبيث تنتهي أحد تلك الدرابيهات 

اخللف ، و درابيهات على خط الوسط ينتهي أحد طرفيها  على الكتف من بانسداهلا
  .على اجلنب فتلتقي درابيهات الصدر والوسط معها وتزين بقطعة بروش  بانسداهلا

  

   
قطعة قماش من احلرير الصناعي الذهيب اللون ، املزخرف بنقوش نباتية باللونني األخضر و 

  . مرت )  ٤( ارها الرمادي  ، وعدد أمت
  

   
، مث جتميعها بربوش كبري حملى باخلرز الدرابيهات والكسرات على الصدر و اجلنب توزيع 

  . على اجلسم تبقى من القماش  ، مث ينسدل ما  والفصوص عند اجلنب
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  يم الثالث التصم) ١٤٣( شكل 
  )الباحثة  إعداد( 

 
  :  

  .فستان  
  

  :  
  .فرتة املساء و السهرة 

  

 :  
مقتبس من الدرابيهات الناجتة عن طريقة التشكيل حول اخلصر  و الظهر الظاهرة يف الزي 

  ) . الساري ( التقليدي اهلندي 
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  :  
عبارة عن تصميم  لفستان سهرة مكسم على اجلسم ، بدرابيهات على الوسط والظهر  ، 

  . تلتف من اخللف إىل األمام ، بربوش على اجلنب 
  

   
ا أخضر زييت ، مموجة بألوان خمتلفة  ، ومشجرة  بزخارف  قماش حرير طبيعي خفيف ، لو

  .بعدد مرتين . نباتية  
   

  :  
استخدام قطعتني من القماش اخلامة األساسية املشجرة ، و اخلامة السادة وتوزيعها بشكل 

  . كسرات على الوسط و الظهر  درابيهات و مبتكر على هيئة 
استخدام بروش من اخلرز املشغول باللون البين ، مع الذهيب وتثبيتها على اجلنب لتتفرع بني 

  .جزء األمام و اخللف 
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   رابع التصميم ال) ١٤٤( شكل 

  )الباحثة  إعداد( 
  

  :  
  .جلباب نسائي  

  

  :  
  .بعد الظهر   فرتة ما

  
 :  

  ) .الساري ( مقتبس من الكنارات املنسوجة على طرف قطعة  الزي التقليدي اهلندي 
   



٢٤٢ 
 

  :  
نسائي ذو أكمام متسعة ، مزخرف بكنارات على منطقة الصدر ،  اببلعبارة عن تصميم جل

اية الثوب بأسلوب هندسي متزن يف مجيع األجزاء    .واألكمام  و 
  

  :  
غامق  ، بنفسجي اش القطن اخلفيف ،  ذات لون قطعة ساري هندي ، مصنوعة من قم

  .مرت )  ٦( وعدد أمتارها 
  

   
الصدر ، واألكمام ، (  على مجيع أجزاء الثوباملنسوجة بالزخارف النباتية الكنارات توزيع 

  .بطرق خمتلفة )  والذيل 
  . والفصوص ، والكتل اخليطية يف زخرفة مجيع أجزاء الثوب  استخدام الرتتر ،
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   .امس التصميم اخل)  ١٤٥ (شكل 

  )الباحثة  إعداد( 
 

  :  
  .ساري هندي 

  

  :  
  .فرتة املساء و السهرة 

  

 :  
ا الساري حول اجلسم مق   . تبس من الطريقة اليت يلف 
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 :  
ا حول اجلسم حبيث  عبارة عن تصميم بطريقة مبتكرة للساري اهلندي يف الطريقة اليت يلف 

تبقى من القماش  يشكل بطريقة تكون درابيهات على الصدر ، و اجلنب ، مث ينسدل ما
  .على األمام  

  

  :  
قطعة ساري هندي ، مصنوعة من قماش احلرير السميك ،  ذات لون  أزرق فريوزي  ، 

  .مرت )  ٦( وزخارف ملونة بنفس تدرجات اللون مع اللون العسلي  ، وعدد أمتارها 
  

   
، والوسط واجلنب بطريقة مبتكرة يف لف الساري حول على الصدر   لدرابيهاتاتوزيع 

يف منطقة الصدر على شكل بدي ) البلة ( اجلسم ، واستخدام الطرف النهائي للساري 
  . تقليدية يف منتصف الصدر داخلي ، مث زخرفتة بوضع قطعتني من احللي اهلندية ال
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 .سادس التصميم ال)  ١٤٦ (شكل 

)الباحثة  إعداد(     
 

  :  
  . بلوزة  جونلة و

  

  :  
  .بعد الظهر  فرتة الصباح ، وفرتة ما

  

   
  . من اخلامة النسجية التقليدية اهلندية ، وطريقة تشكيل الساري على الكتف    
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يهات بسيطة على الصدر والكتف عبارة عن تصميم جلونلة كلوش بسيط ، وبلوزة بدراب

  .  على الكتف إىل اخللف   بانسداهلاحبيث تنتهي 
  

   
قماش ساري هندي للجونلة ، بزخارف نباتية وتطريز املرايا  ، باللون الربتقايل والبين  و البيج 

  . ، وقماش شيفون برتقايل للبلوزة  
  
  

  
على الصدر ، واملنسدل على الكتف ، مع الكنارات املصبوغة واملطرزة بالرتتر واملرايا  الدرابيه

  ) .اجلونلة ( يف اجلزء السفلي 
الصدر ، استخدام بروش على شكل شريط طويل من الزخارف اهلندية احملالة  باملرايا ، عند 

 . ويف اخللف 
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 .سابع التصميم ال) ١٤٧( شكل 
)الباحثة  إعداد(  

 
  :  

  . جونلة 
  

  :  
  .بعد الظهر  فرتة ما

  

   
  . استخدام شال تقليدي هندي مزخرف نسجيًا باسلوب مبتكر يف عمل اجلونلة 

 
 
 



٢٥١ 
 

   
على خط  بانسداهلانلة بدرابيهات بسيطة على اجلنب حبيث تنتهي عبارة عن تصميم جلو 
  .  اجلنب من الناحيتني 

  
   

قطعة شال هندي منسوجة بزخارف هندسية على الطرف ، باللون األمحر و الربتقايل ، و 
  . على أرضية بيج طبيعي  األخضر
 

  
، ذو األطراف احملالة بكنار رفيع يف عمل درابية على ى خط اجلنب بيه املنسدل علالدرا

  . اجلنب ، فيعطي خطوط منحنية بليونة مبتكرة تنتهي بالكنار العريض املنقوش 
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  التصميم األول ) ١٤٨ (  شكل
  )الباحثة  إعداد( 

 
  :  

  . بلوزة 
  

  :  
  .بعد الظهر   فرتة ما
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  . حول العنق ) السارونج ( مقتبس من طريقة تشكيل  الزي التقليدي املاليزي 

 
   

عبارة عن تصميم لبلوزة بدرابيهات حول العنق و الصدر ، وثنية على اخلصر متاثل القصة 
  . تبقى من القماش على اجلزء السفلي من اجلسم  العرضية ، مث ينسدل ما

  

 
  :  

 ، قطعة قماش من احلرير الصناعي املموج باللون البنفسجي و األصفر ، واألخضر العشيب
  .  مرتين ) ٢(السلسلة اآللية  ، عدد أمتارها  هواملطرزة بغرز 

  

 
  :  

  . مع القماش املنقوش الدرابيهات حول العنق والصدر و الثنية العرضية على اخلصر  
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 .الثاين التصميم ) ١٤٩( شكل 

  )الباحثة  إعداد( 
 

  :  
  . بلوزة 

  

  :  
  .فرتة املساء و السهرة  

  

   
  . حول العنق ) السارونج ( مقتبس من طريقة تشكيل  الزي التقليدي املاليزي 
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ق و أسفل الصدر  متاثل القصة العرضية ، مث عبارة عن تصميم لبلوزة بدرابيهات حول العن

  . تبقى من القماش على البطن  ينسدل ما
 

  :  
  .قطعة قماش جرسيه باللون البنفسجي  السادة  ، بعدد مرت ونصف من القماش 

  
  

  :  
مع اضافة ورود صغرية مع ، و الثنية العرضية أسفل الصدر  الدرابيهات حول العنق والصدر

  . سالسل على الوسط ، وحول العنق 
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٢٥٩ 
 

  
 

 
 

 .التصميم الثالث ) ١٥٠( شكل 
)الباحثة  إعداد(  

 
  :  
  . جونلة وبلوزة  

  

  :  
  .بعد الظهر  فرتة الصباح ، وفرتة ما

  

   
املاليزي ، والتطريزات املوجودة  هيف  زي الكيبايا) الكولة ( من طريقة تشكيل اجلزء العلوي 

  . فيه  
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ثل التطريز  ميهلا إىل منتصف الساق عبارة عن تصميم جلونلة مكسمة على اجلسم يصل طو 

زء منفصل على شكل درابية حول العنق حمالة جب ، وبلوزة  مكسمة كنار سفلي يف طرفها 
  .يتدىل على الصدر 

  
   

   
وجات اللونية السلسة ، ذات التم هاملطرز بغرز ) العشيب ( قطعة من قماش القطن  األخضر 

   . على شكل كنارات عريضة من نفس درجة اللون 
  

  
الدرابية حول الرقبة مع بروش مستدير كبري دائري ، من ، و  القماش التطريزات املوجودة يف

  .    اللون الفضي ، حماى يف الوسط بالفصوص امللونة وهو بروش تقليدي 
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 التصميم الرابع ) ١٥١( شكل 

 )الباحثة  إعداد( 

 
  :  
  . جونلة وبلوزة  

  

  :  
  .بعد الظهر  فرتة ما

  

   
  . من طريقة تشكيل السارونج املاليزي 
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عبارة عن تصميم جلونلة منسدلة عند خط نصف األمام  يصل طوهلا إىل منتصف الساق ، 

  . هات على الصدروبلوزة  على شكل درابيهات متداخلة تعطي شكل  الكولة و الدرابي
   

   
قطعة من قماش احلرير الشفاف  املزخرف بزخارف نباتية ملونة على أرضية من لون 

  . البنفسجي الفاتح  
  

  
، وكذلك يف اجلونلة ، واملتجمعة على اخلة يف اجلزء العلوي من اجلسم الدرابيهات املتد

ش فضي معدين على شكل هالل يثبت من الطرفني يف القماش ، ويتدىل منطقة البطن بربو 
   . من أطرافه سالسل صغرية متدرجة يف الطول 
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 التصميم اخلامس ) ١٥٢ (   شكل
 )الباحثة  إعداد( 

 
  : 

  . رة  فستان سه
  

  :  
  .فرتة املساء والسهرة  

  

   
ا زي ) الباتيك سارونج (من اخلامة النسجية التقليدية املاليزية  ، والطريقة اليت يرتدى 

  . السارونج املاليزي 
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على الصدر ، واتساع من عبارة عن تصميم لفستان سهرة من قماش احلرير ، بدرابيهات 

  .  على الرقبة إلظهار املوديل  وإكسسواراألسفل ، 
  

   
قطعة من قماش احلرير الصناعي املطبوع بزخارف هندسية تشبه طريقة زخرفة الباتيك املاليزي 

ين من ، ذات اللون األخضر الغامق لألرضية ، والذهيب مع الفضي للزخارف ، بعدد مرت 
  . القماش 

  

  
ا القما ند ، و الدرابيه املشكل عواملصعمة بالفصوص امللونة ش الزخارف اهلندسية املزخرف 

يف منتصفها ) ورود ( الصدر ، مع اضافة شريط من اجللد الذهيب على شكل زخرفة نباتية 
  .    .  فصوص كرستال 
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 .لسادس التصميم ا) ١٥٣( شكل 
)الباحثة  إعداد(  

 
  :  

  . جونلة 
  

  :  
  بعد الظهر  فرتة الصباح ، وفرتة ما
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  ) . الباتيك سارونج ( جية التقليدية املاليزية من اخلامة النس

  

   
عبارة عن تصميم جلونلة بقطعة كاملة من قماش الباتيك املاليزي  بدرابيهات منسدلة على 

  .  خط نصف األمام  ، والدرز  على جزء منها 
  

   
اللون األمحر الغامق ، و املزخرفة بزخارف نباتية قطعة من قماش الباتيك املاليزي ، ذات 

ً بألوان خمتلفة    . على شكل كنارات عريضة جدا
  

  
توزيع الكنارات املوجودة يف القماش على الوسط ويف الذيل ، كذلك عمل الكنار العريض 

ن األرضية املزخرف بزخارف نباتية لقطعة النسيج على شكل درابيهات تبدو بلون خمالف للو 
  . بأسلوب مجيل فظهرت بالشكل املتدرج يف الطول  
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 .   سابعالتصميم ال) ١٥٤( شكل 
  )الباحثة  إعداد( 

 
  :  

  .جونلة ، وبلوزة درابية  
  

  :  
   .فرتة ما بعد الظهر  

  

   
  . حول الصدر  ) السارونج ( مقتبس من طريقة تشكيل  الزي التقليدي املاليزي 
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عبارة عن تصميم لبلوزة بدرابيهات حول الصدر ، متجمعة على الصدر ومنسدلة من األمام 

  . ، باإلضافة إىل جونلة درابية من اجلنبني ، قصرية 
  

  :  
قماش جرسية شفاف للجزء العلوي من املوديل ، وقماش جرسية مسيك للجزء السفلي من  

  . وبعدد مرتين من القماش . املوديل ، باللون الزييت الغامق السادة 
  

  :  
مع الرتكيز على خط ني يف اجلزء السفلي من  اجلسم  درابيهات على  الصدر و على اجلنب

النصف يف املنطقة العلوية حيث يبدأ توزيع الدرابية ، واضافة بروش من اخلرز امللون يتدىل من 
  . حتت درابيهالت متجمعة يف شكل مجيل مبتكر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
\  
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 .لثامن التصميم ا)  ١٥٥ (  شكل
 )الباحثة  إعداد( 

 
  : 

  . تان سهرة  فس
  

  :  
  .فرتة املساء والسهرة  

  

   
ا زي ، والطريقة اليت ي) الباتيك سارونج (من اخلامة النسجية التقليدية املاليزية  رتدى 

  .السارونج املاليزي 
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نج ، يشكل على اجلسم من اخللف عبارة عن تصميم لفستان سهرة من قماش الباتيك سارو 

  .الصدر ، مث تنسدل  على خط النصفإىل األمام فتكون درابيهات على اخللف ، و 
  

   
قطعة من قماش الباتيك املاليزي ، ذات اللون األزرق الفريوزي  ، و املزخرفة بزخارف 

  ) .  ٢( بعدد مرتين من القماش  .أخرى  ألوانهندسية من تدرجات اللون نفسه ، مع 
  

  
ا القماش  ، مث طرزة بالتطريز اآليل املالقماش و نفس قتبسة من املالزخارف النباتية املزخرف 

، واملبطن املنسدل على خط النصف األمامي   ، و الدرابيهتثبت على الصدر ، والرقبة 
بنعومة للخط يف وسط املوديل باسلوب  بنفس لون الورود مما يعطي مجال وحركة متموجة

 زخرفيه، ويزخرف بوحدات  من نفس القماش حول الرقبة مبتكر ، كذلك وضع ورود صغرية 
 .  
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  .تاسع التصميم ال)  ١٥٦ (شكل 

 )الباحثة  إعداد( 

 
  :  

  . فستان   
  

  :  
  .بعد الظهر ، وفرتة املساء و السهرة  فرتة ما
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  . من طريقة تشكيل الزي التقليدي املاليزي السارونج 

 
   

عبارة عن تصميم لفستان طويل يتكون من طبقتني من القماش الطبقة السفلية من القماش 
صة مائلة ، والطبقة العلوية عبارة عن درابيهات على الرقبة و السادة املنسدل على شكل ق

  . الوسط   تكسم عند خط الوسط 
   

   
قطعة من قماش احلرير الصناعي املزخرف بزخارف نباتية امللونة على أرضية باللون البنفسجي 

  . الفاتح 
  

  
مع استخدام بطانة طويلة تظهر حتت الدرابيهات الوسط   ول حالدرابيهات على  الصدر  و 

، والتأكيد على خط الوسط بوضع حلية من فصوص الكرستال الصناعي ، على شكل 
خطني لتنطلق منها الدرابيهات على الصدر ، وعلى اجلونلة األمامية القصرية من األمام 

   . بتدرج على اجلناب واخللف 
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تشرتك مع  ٢٠٠٨_ ٢٠٠٧_ ٢٠٠٦لقد رأت الباحثة أنه هناك الكثري من األزياء يف موضة عام 
ا من امل ا تستقي فكر صدر األصلي بكل أزياء دوليت اهلند وماليزيا يف العديد من السمات ، بل أ

  . تفاصيله 
  :وقد توصلت الباحثة إىل ما يلي 

  انتشار القطعة امللبسية املسماة )Body  ( بني النساء ، واليت يرتدينها مع كثري من األزياء
 . يف األزياء اهلندية ) Choli( ، وبأشكال خمتلفة ، وهي متثل  قطعة 

  املسمى بالوسط ) طقة السرة تظهر من( ظهور التصميم املتكون من قطعتني منفصلة
 .، وهو يف ذلك مياثل تصميم الساري اهلندي )The Naked waist ( العاري 

  اجلونلة ذات الدرابيهات املركزة عند منطقة اجلنب ، و املنفذة بطرق خمتلفة حبيث تنسدل
 .من الطرف اآلخر 

  ون واخلامة بكل تفاصيله من حيث الل) الساري اهلندي ( لدولة اهلند  األصليالزي
والتطريز ، واملكمالت وطريقة التشكيل ، بل ظهرت الكثري من التصاميم للساري بأفكار 

 .مستحدثة 
  ، املكونة من  كروازيةالكالونية ، اجلونلة ال وأيضااجلونلة ذات الكسرات يف منطقة الوسط

 .قطعة واحدة كما يف الزي املاليزي 
  من الدولتني األقمشة املطرزة بالرسوم التقليدية لكل. 
  قطع ملبسية متنوعة ومنفذة بالشال اهلندي وبطرق خمتلفة تناسب سرعة االستعمال وتعطي

 .مظهرا يعرب عن تشكيله حول اجلسم 
  والكول شال كما يف زي النيونياه كيبايا املاليزي . البنطلون الدرابية كالزي كشاشها يف اهلند

 جمالبس البحر املنفذة بقماش الباتيك سارون. 
  والتصاميم املركزة حول منطقة . األزياء ذات اخلطوط املكسمة اليت تصف تفاصيل اجلسم

 . الرقبة كطريقة لف السارونج 
  زي الغمرة وهو الزي الذي ترتديه املرأة العربية يف ليلة حنتها وغاتلبا مايكون هذا الزي هو

  .ز وخيوط احلرير الساري الذي ترتديه العروسة يف اهلند واملشغول بالكنتيل واخلر 
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  أن كالمها يقعان يف جنوب شرق قارة آسيا ، لذلك فهما يشرتكان يف كثري من العوامل

 اجتماعية أو سياسية أو املؤثرة على الزي التقليدي سواء أكانت تلك العوامل مناخية أو
 . ملشرتكة يف الدولتني  دينية كذلك العادات  التقاليد ا اقتصادية أو

 
  أن كالمها كانتا مستعمرة من قبل الربيطانيني و اهلولنديني و الربتغاليني  ، وقد كان لذلك

تأثري  كبري على تراث وثقافة تلك البلدان ، وذلك عندما كان املستعمر  االستعمار
زيرة املالوية يف الربيطاين يف شرق اهلند ميد نفوذه ويسيطر ويقيم جتارة امتدت إىل شبه اجل

ماليزيا ، فانتقلت من خالهلا بعض املسميات اليت كانت تطلق على املالبس  و أصبحت 
 . يف كلتا الدولتني   متداولة

 
  ، الدور التجاري املتبادل بني البلدين و الذي متثل يف اتصال ماليزيا املبكر بالتجار اهلندوس

األمر كمصدر أساسي للذهب ، و هؤالء  ممن جاءوا إيل شبه اجلزيرة املاالوية يف بادئ
التجار قد جلبوا معهم األديان الثالثة من مجيع أحناء العامل و هي اهلندوسية ، و البوذية و  
كذلك الديانة اإلسالمية و قد تسبب هؤالء التجار أيضًا يف تأسيس الواليات اإلقطاعية 

الً من شبة اجلزيرة املاالوية ، و املاالوية يف مطلع القرن الثاين و الثالث امليالدي علي ك
كما كان لذلك االتصال دور يف انتقال بعض األزياء فمثال .سومطرة و كذلك جافا

ا اهلندوس يف زيهم   . الكيبايا املاليزية تأثر 
  

   من عدد السكان   % ٧وجود نسبة من اهلنود يف التعداد السكاين لدولة ماليزيا تبلغ تقريبا
ري اهلندي كزي يرتدى من ضمن األزياء اليت تواجدت يف الرتاث أدى إىل ظهور  السا

دولة ماليزيا حيث رأت العديد  إىلامللبسي املاليزي وقد الحظت الباحثة ذلك أثناء سفرها 
من النساء املاليزيات الاليت يرتدين الساري باإلضافة إىل النساء اهلنديات مما يدل على 

 .   تأثرهم به كزي تقليدي  
  

 لبيئة الزراعية يف كال البلدين دور كبري يف التأثري على األزياء من حيث نوع اخلامة  كان ل
ا ،  اللون وتدرجاته ، الزخارف املستخدمة وأيضا طريقة التشــكيل   وجود

 
  واضحا يف أزياء كال البلدين ففي اهلند مثال متيزت املنطقة الشرقية بوجود  اإلسالمظهر أثر

عن ذلك من خالل طريقة التشكيل، أما  فظهر الزي  مبظهر يعرب) غالبيهار وبن(املسلمني 
أقوى بسبب وجود نسبة كبرية جدا من املسلمني فظهرت  اإلسالميف ماليزيا فقد كان أثر 
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حيث  أيضا، ويبدوا ذلك واضحا يف  تفاصيل األزياء  اإلسالميمالبسهم  مبظهر  الزي 
ترتدى على  ملبسيهم  الطرحة أو الشال كقطعة اشرتك املسلمني  يف كال الدولتني باستخدا

  .الرأس أو توضع على الكتف 
  

 ميكن التخلي عنه والدليل  كانت ومازالت املالبس التقليدية يف كال البلدين تراث مهم ال
منذ مئات السنني حىت الوقت احلايل ، فهي بالنسبة هلم   األزياءعلى ذلك استمرار تلك 

ويبدو ذلك واضحا يف اهلند ، فاملرأة اهلندية  مازالت ترتدي  ن تبديله ،كمي إرث مثني ال
كذلك املرأة  . الساري  حىت اآلن  كما تنوعت يف طريقة  ارتدائه واخلامة اليت يصنع منها 

يف ماليزيا جندها متمسكة  بزيها بشكل كبري وحمافظة علية  وهي حترص عليه وال تقوم 
رتباطها العاطفي به فهذه األزياء بالنسبة ملثل بإعارته حىت ألقرب الناس إليها وذلك ال

  .هؤالء، ال ميكن استبداهلا بأي مثن 
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م و الوثنية  وعاتــا
م وعات ـاهلندوسية ،  ا

مثل  رويني ،ـالقبلية والق
و الزراعية مجاعات باهامي

، وكذلك قبيلة بيهيلز ،  
اعية ـاالجتم وائفـالط

 .الوراثية عند اهلندوس 

الزخرفة بالطباعة بطريقة 
 القوالب

تتمثل املنطقة الغربية يف  ساري أدوبينيس
يف املنطقة  اهلند

 قةــالصحراوية ملنط
، ورجيستاهان  جوجارات

 ، وحاريان ، وغرب
ار برايديش وغرب ـأوت

 يش وغريهامادهاي برايد
واليات الشمالية ـمن ال

اليت تقع يف أقصي مشال 
 وجامو،  والية بنجاب

ووالية  وكشمري،
  . هيميكال برايديش

 

 املنطقة الغربية يف اهلند

، و  نساء كل الديـانات
 االجتمـاعية،  الطوائف

 .للهندوس 

الزخرفة بالصباغة بطريقة 
 العقد و الربط

  ساري بانداين

الذين   وائف اهلندوسـط
كانوا يتاجرون يف دول 
جنوب شرق آسيا عن 

ورا ـات فـمجاع طريق
اإلسالمية ، كذلك قبيلة  

من ء اــواألغني فاحورا
جتار  ( اهلندوس وجينس

أي ) برامهني ويهاتيا 
يف  األرستقراطيةالطبقة 

تمع    .ذلك ا

الزخرفة بالصباغة  
 بطريقة نسيج اإليكات

  ساري باتوال

  اري املطرز خبيوط ـالس ريز اليدويالزخرفة بالتط 
) كال باتون ( الذهب 

.  
يوط ـالساري املطرز خب

  .) موكة ( احلرير 
الساري املطرز بالسلك  
املعدين الذهيب و 

  .الفضي
  بطباعة الشاشة  الزخرفة 

  )الراتينجي الصمغ( احلريرية
اري ذو ـــكاب ساري

  األشرطة امللونة 
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  .ترتديه نساء العامة يومياً 
يتميز بلونه الطبيعي ، وتصميماته البسيطة 

  .، وخامته الثقيلة 
له ثالثة أنواع ، هي الساري المغزول 
السادة مع شرائط السداة أو اللحمة 

من الملونة ، الساري المزخرف بحواف 
خيوط  السداة الزائدة ، الساري المكون 

 . من دمج كال النوعين معا ً 

ساري املوسيليين   البنغال
 البنغايل 

 تشمل املنطقة الشرقية 
املنخفضات  يف اهلند

املتصلة بسهول جاجناة 
والدلتا، كما تشمل 

املوجودة  الواليات اهلندية
هار ييف شرق البنغال، وب

وكذلك شرق أوتار 
 اإلضافة إىليدش، بابر 

 .دولة بنجالديش
                                                         

                                    

 يف اهلند شرقيةاملنطقة ال

  .ترتديه نساء النبالء والملوك 
  . يتميز بخاماته الرقيقة ، والشفافة 

ينسج بطريقة الغزل غير المستمر للحمة 
  ة  الزائد

 

موسيليين ساري  بنجالدش
  داكا 

  .ترتديه القرويات ، ومحدودي الدخل 

  .يصنع غالبًا من حرير التاسار 

يتميز بتطريزه بالغرز المستمرة ، والمتكررة 
البسيطة ذات األلوان المتناسقة و األرضية 

  . الطبيعية 

غرب 
 البنغال

الساري املطرز  
  كانثا

ات الراقية عند ترتديه العروس ، ونساء الطبق
   الهندوس
يتميز التطريز بأسلوب األبليك المضاف أبليك 
  جوتا 
يصنع غالبًا من القطن ويطرز بخيوط الزاري 
  التكميلية

  

البيهاري  الساري بيهار
  املطرز جوتا

تتميز أقمشة باناراسي بأنها سميكة ، وتظهر ثالثية 
  . األبعاد 

ر الشفافة ، أقمشة الزاري المطرزة غي: وتنقسم إلى 
أقمشة آمرو المطرزة ، أقمشة الحرير مع خيوط 

  . الزاري التكميلية 
 

ساري باناراسي   باناراس 
  املطرز

  

، وهو ساري نسب إلى حركة خادي غاندي ي
  . مطبوع بالشاشة الحريرية 

  ساري خادي   أوتاربرايديش
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خبيوط  هذا النوع من الساري  يغزل 

، )  زاريالخيوط ( اللحمة الزائدة 
وكانت تصميمات احلواف تعكس 

ناراس أكثر من تأثرها اب مبنطقة  تأثرها
وأدق أنواع هذا .  نادوا تأميلمبنطقة 

.  الساري يطلق علية ميسور كريب
غري  رقيق، كريب ميسور بأنه  ويتميز

زاري التكميلية الشفاف مع حافة 
مصبوغ بألوان خفيفة  و الرقيقة 

متجانسة وذلك بعد االنتهاء من 
احلواف  وكانت تلك.  عملية الغزل 

 ً  ٢.٥عرضها أقل من  و ، ضيقة جدا
سنتيمرت و يتم صنعها فقط من خالل 

  .خيوط السدة الزائدة 

 اكاـوب كارناتـــجن
نوب ـــي جــيف أقص

  . ميل نادواتأ

الســاري ذو 
  احلواف  الضيقة 

 ) ميسور كريب(

 تغطي املنطقة اجلنوبية 
االستوائي اجلزء يف اهلند 

يف كارماتيكا جنوب 
جنوب أندهارا . اهلند

بريديش، تأميل نادوا،  
كرياال، و جزر دولة 

                                                         . سرييالنكا
                                    

 يف اهلند نوبيةاملنطقة اجل

    
هذا النوع من الساري كان يتميز حبافة 

حيث كان يبلغ عرضها تقريبًا  عريضة
وكان يتم  ،سنتيمرت  ٤٠إيل  ١٠من 

غزله بألوان بسيطة، ومزودة بشريطني 
تقنيًا كان و . ة الزائدةاضيقني من السد

احلرير، ساري كور ناد يصنع من 
ولكنة كان يتميز بظهور جمموعات  
كجزء من بعضها البعض، والذي 
ميكن أن تقسم أيل حواف ـ عريضة 

وهو ذو  .وحواف ـ صغرية ضيقة
املتشابكة،  حواف من اخليوط العرضية

ية ب تصميمات متداخلة على األرضِ
وهي تكون علي األقل، عريضة نسبيًا 
بتصميمات من اللحمة املتزايدة من 

حلافة وعادة ما تكون من خيوط عند ا
  .  زاري

  

 كانت أرين هي
املركز الرئيسي 
هلذا النوع من 

مث ،   الساري
أصبحت مقاطعة 

من كانشيبورام 
املنتجة املدن  أهم

 .له 

الساري ذو احلواف 
 ساري( العريضة 

  ) .نادكور 
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يصــنع الســاري يف آســام مــن القطــن ، وحريــر  

ــــــر أينــــــدي ،   ــــــر موجــــــا  ، حري التاســــــار ، حري
ـا الطبيعـي  ومجيع تلك األنواع كانـت تـرتك بلو

  . عند الغزل 
الرسـوم ل إىل ، متي بصفة عامةأما الزخارف ، ف

 زيــاءرســم األ التجريديــة واهلندســية وكــذلك إىل
ـــــــة  ـــــــل األزهـــــــار، أوراق األشـــــــجار م (الطبيعي ث

. يف أشــــــكال غايــــــة يف األناقـــــــة)  واحليوانــــــات
ــــــة الشــــــائعة  ــــــوط التكميلي ــــــت معظــــــم اخلي وكان
االســتخدام ذات لــون أمحــر، أســود، أرجــواين، 

كانـــت معظــــم   كمـــا.أبـــيض، أصـــفر، أخضــــر 
ــــــة ــــــيت  تصــــــميمات األقمشــــــة خاصــــــة بالقبيل ال

 .تصنع فيها 

املنطقة شتمل ت        قبيلة آسام  
 ىعلالية يف اهلند الشم

الواليات املوجودة يف 
أقصي شرق اهلمااليا 
واحملاذية جلبال بورما ومن 

سام والييت آبينهم ك
، ووالية نيبال ومانيبور 

 اليت تقع مشال بيهار
 . يديشاوأوتار بر 

 
 

                                    

يف  شمالية املنطقة ال
 اهلند

بارة عن خليط ع مانيبيوريف  ساري كان ال
من األقمشة القبلية واهلضابية واليت رمبا يكون 

   . منشئاها األصلي هو شرق اهلند
بارتــداء الســاري املغـــزول كانــت النســاء يقمــن 

بشــــــــرائط الســــــــدة الكثيفــــــــة بابانــــــــك وشــــــــال 
ــــابي( ــــذي كــــان حيــــاك )إيناب مــــن ) خيــــيط(، وال

األعلى ويف بعـض األحيـان كـان يرتـدي وشـاح 
 .يلف حول منطقة اخلصر

   قبيلة مانيبور 

م      كانوا يرتدون ساري معني أو خاص 
، وهو حمتشم غري شفاف فأري(يسمى 

، وهو عادةً ما كان ) دبوتيويسمي أيضًا 
 و، اأمتار تقريب ٦إيل  ٥.٥يرتاوح طوله من 

لنجيز وهو حياك لعمل إزار ( يتم ارتداء 
أنبويب الشكل للنساء يلف حول أسفل 

ال تلف ) باللو(لساري ايات ا. ) اجلسم
، ولكنها كانت تلف حول  ائيًا حول اجلذع

الورك مث تزم أو تدس بقوة داخل اخلصر 
وينتج عن ذلك تنوره ذات طيات كثرية من 

كثري م  يتم ارتداء حزا كما كان  .األمام 
   ) باتوكا (اللفات حول اخلصر 

   نيبال 
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يغزل من األقمشة القطنية املصبوغة بألوان 
( داكنة ، مع أرضية شطرنج من خيوط 

 . ) كوتب و سيالري 

ساري   مهراشرتا 
  مهراشرتان 

تتمثل املنطقة الوسطى 
 منطقة غرب يف اهلند يف

اليت ديكان ال ووسط
 ى منطقة علتشتمل 

ا، ووسط ماهراشرت 
وجنوب مادهاياه 

ومشال مدينة   ، بريديش
 ..كارناتاكا

                                                         
                                    

 يف اهلند وسطىاملنطقة ال

يدمج فيه عنصرين من ساري ديكان ، 
  .وتأميل كورناد 

ة الزائدة يغزل هذا الساري بشرائط من السدا
، ويطرز باستخدام الغرز املستمرة ) كاميب ( 
 .  
 

مشال كارناتاكا 
، جنوب   

 مهراشرتا

  آيلكال ساري 

ذه التسمية طريقة غزل احلواف باللحمة  يقصد 
املتشابكة ، وهي الطريقة األكثر استخدامًا قبل 

  . انتشار مصانع الغزل 

جنوب ووسط 
مادهاياه 
 برايديش 

  ساري جويت 

وهو من أقرب األنواع الشبيهة لساريي 
 .املوسيليين البنغايل  يف الشكل و املميزات 

  

  ساري شالو  يمدينة شاندير 

تم استخدام احلرير يف اخليوط يف هذا النوع ي
ري بدالً من يالطولية يف موسيليىن شاند

، وعادةً ما يكون احلرير غري ة اخليوط القطني
 .واع وله عدة أن مصبوغ أو ملون،

ساري   يمدينة شاندير 
  شانديري 

  

املتشابكة،  عمل احلواف بطريقة اللحمة يتم 
 و. زاريالأيًا كانت من احلرير امللون أو من 

 حياكة شريط عريض لزاري من السدة  يتم 
علي حواف من ) يف صور جمدولة( الزائدة 

  .احلرير امللون

  ساري باثياين   

، محر األ للونبا ج ا يستخدم يف حفالت الزو  
اع ساري باندباين والذي يعد من أحدي أنو  و

 . كارتا يف الوقت احلايلا يري يف ج

  ساري بارسي   
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ألزياء يف كال ختتالف مسميات  ا
 الدولتني

  الكيبايا الماليزية
 السارونج

  الساري الهندي
  السالوار كميز

 

تشرتك الدولتني  يف عدد القطع 
املكونة لألزياء التقليدية وختتلف يف 

 البعض اآلخر  

تتكون الكيبايا الماليزية   
قطعة ( من ثالث قطع 

وهي القميص ، ليةداخ
المسمى  حتانيالت

باجوداتام التي ترتدى 
 فوقها  القطعة العلوية

،وقطعة ) الكيبايا ( 
وهي الجونلة  سفلية

ونج ماه السار سالم
وهي بداية الزي .

سارونج  المسمى ال
حت ترتدى حيث أصب

بمفردها كزي مستقل 
طعة كاملة  من من ق

القماش بعدد أمتار 
 .معين  

يتكون الساري الهندي  
ن  من ثالث قطع  قطعتي

البدي ي ه داخلية
المسمى  العلوي

التشولي ، والجونلة 
الداخلية المسماه البتي 
كوت، وقطعة الساري 
الخارجية  التي يختلف 
مسماها من منطققة 

كذلك  .ألخرى 
السالوار كميز يتكون 

قطعة ( من  ثالث قطع 
علوية ، وقطعة سفلية ، 

ويطلق على ).وشال 
هذا الزي البنجابي 

 .   أيضاً 

 
 

تشرتك الدولتني يف الدور الذي يؤديه 
  التشكيل يف األزياء 

اعتمد زي السارونج 
اعتماد كلي على 
التشكيل على الجسم ، 
أما الكيبايا فقد تمثل 
التشكيل فيها في الجزء 

  . السفلي فقط 

اعتمد زي الساري 
ى اعتماد كلي عل

  التشكيل على الجسم ، 
أما السالوار كميز فقد 
كان التشكيل فيه يمثل 
 جزء بسيط وهو الشال 

 

تشرتك الدولتني  يف بعض خامات  
األزياء التقليدية وختتلف يف البعض 

 اآلخر  

تكاد تكون الخامات 
المستخدمة في األزياء 
التقليدية الماليزية 

ن مقتصرة على القط
المطبوع بالزخارف 
النباتية والهندسية لزي 
السارونج  و الفوال 
الشفاف المطرز 

  للكيبايا  

تنوعت الخامات التي 
يصنع منها الساري ما 
بين القطن و الحرير 
السادة و المنقوش و 
المصبوغ ، كما تنوعت 
الزخارف المستخدمة 
في مناطق الهند المتلفة 
وقد رتبط ذلك 
 اإلختالف بالعديد من

   .العوامل 
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ووفقا ملا قامت به الباحثة من  ،يتضمن الفصل اخلامس نتائج البحث واإلجابة على تساؤالته      
أوضحت الدراسة التارخيية فقد  دراسة متعمقة لألزياء التقليدية النسائية يف كال من دوليت اهلند وماليزيا 

وهي إجابة على التساؤالت املطروحة النتائج التالية ليدية اهلندية واملاليزية الوصفية التحليلية لألزياء التق
  :  كما يلي   جاءتقد و مشكلة البحث ،   يف
  

 


 
 

  الذي حرصت على ارتداءه ،  ) الساري( متيزت املرأة اهلندية عن غريها من النساء بزي
،  إىل الوقت احلاضر سنة  ٥٠٠٠ومتسكت به منذ قدمي الزمان ، وظلت حمتفظة به أكثر من 

ُ فهو الزي التقليدي الذي  ا ويربز  شخصيتها بني الشعوب ي النساء املسلمات  ارتدتهفعرف 
 .الرمسية وغري الرمسية   وغري املسلمات يف مجيع املناسبات

 
 أو كما هو متعارف عليه  ) ساالوار كميز ( مى ـــرأة اهلندية أيضا الزي املسارتدت امل  

  ، وخاصة يفالنساء املسلمات يف اهلند اء اليت ميزت ــ، وهو من أكثر األزي) البنجايب (          
 . املناطق الشمالية منها اليت يتواجد فيها املسلمني          

 
  البلوزة اليت ترتدى أسفل ) التشويل ( و ) السالوار كميز ( يف زي متثلت األزياء املخاطة

  .اجلونلة اليت ترتدى أسفل الساري ) البيت كوت ( الساري و
 

  فقد متثلت يف قطعة الساري اليت تلف حول اجلسم ، والشال الذي خاطة األزياء غري املأما
 . )السالوار كميز  ( يكمل به زي 

 

  ثالث قطع هي ، التشويل و البيت كوت وقطعة الساري نفسها من  وتكون الساري اهلندي 
  ي السالوار كميز أيضًا من  ثالث قطع هي القميص ، والسروال ، و الشال الذ كما تكون      
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  . يستخدم ألغراض متعددة       
 

  ً ً  أدى التشكيل دورا يف رسم مالمح الشكل النهائي للساري ، حيث اعتمدت مجيع  هاما
 . أشكال الساري على التشكيل حول اجلسم 

 
 يدل على ذلك ،  متيز الساري اهلندي بالبساطة على الرغم من أن ، الشكل النهائي له ال

 . ابيهات املوجودة ، التعقيد يف الزي وصعوبة ارتدائه فمن الوهلة األوىل تظهر الدر 
 

 ختلفة يظهر االختالف يف نوع اخلامة ، واللون و الزخرفة ، وطريقة التشكيل يف مناطق اهلند امل
فيه الساري يضا ، تبعا للعديد من العوامل يف الوقت الذي يبقى ، بل يف املنطقة الواحدة أ

 .هلم  اهلندي هو الزي املميز
 

 اخ ً للعديد من العوامل منها طريقة التشكيل املتبعة  تلفت مسميات الساري يف مناطق اهلند تبعا
(  القماش  إعدادة املتبعة يف وساري الكشاشها ، والطريق النسجي) ساري النيفي ( مثل 

 ، أو) الزري أو األبليك أو التطريز اليدوي  ( و التطريز املوجود على الساري ، ) اإليكات 
 . وغريها )  حرير تاسار ، أقمشة آمرو ( ة النسجية املستخدمة خلامنوع ا

 

  ً ا مثل ظاهرة ترك جزء من البطن عاريا ، واتساع فتحة الرقبة   كان لزي الساري ظواهر متيز 
، باإلضافة إىل كثرة الدرابيهات الناجتة أثناء ) التشويل ( وذلك فيما يتعلق بالبدي الداخلي 

األمين ،  (كذلك انسدال طرف الساري على أحد الكتفني إىل اخللف   ،تشكيله حول اجلسم 
، وكل تلك الظواهر استندت على معتقدات  حسب الطريقة املتبعة يف ارتداءه ) أو األيسر 
م   .خاصة 

  
  ا ، و أثرت البيئة الزراعية على األزياء التقليدية النسائية يف اهلند من حيث نوع اخلامة ، وجود

 . رجاته ، والزخارف املستخدمة يف الزي ، وطريقة التشكيل أيضا للون وتدا
 

 ملنطقة الشمالية من اهلند ، حيث كان لإلسالم أكرب األثر على أزياء النساء وخاصة يف ا
الحظت الباحثة أن النساء املسلمات من خالل طريقة لف الساري حول اجلسم متيزن عن 

فاملرأة املسلمة كانت تضع اجلزء املتبقي من . ى غريهن من نساء اهلندوس و الديانات األخر 
الساري على رأسها بغرض احلجاب ، يف حني أن بقية النساء كن يستخدمن ذلك الطرف يف 

  . أغراض أخرى 
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 ألزياء ، بسبب استيطان الكثري من اجلماعات اخلارجية فيها ارتدت النساء يف ماليزيا ، العديد من ا

وهو تطور للزي  الذي ارتدته النساء يف ماليزيا  الزي التقليدي )كيبايا ال ( زي يعد ، ولكن 
 .املطبوعة تيكلبااكان ينفذ جزء منه بأقمشة الذي  ) ج انباجو باجن (املسمى 

  
  وهو الزي الذي ميز الكثري من شعوب ) السارونج ( ارتدت املرأة املاليزية أيضا الزي املسمى ،

 .جنوب شرق آسيا 
 
 القميص وهو  ) الباجو داتام ( يا ، و الكيبا قميص يف يف األزياء املاليزية  متثلت األجزاء املخاطة

التحتاين الذي كان يرتدى يف حالة ارتداء كيبايا شفافة ويكون مزود بكولة من املمكن رؤيتها من 
 .  Vرقبة الذي يتخذ شكل حرف أسفل خط ال

  
  السارونج ( أما األجزاء غري املخاطة ، اليت تعتمد على التشكيل حول اجلسم  فقد متثلت يف (

. وهو اجلونلة التحتانية اليت كانت ترتدى مع زي الكيبايا ، مث أصبحت ترتدى كقطعة مستقلة 
لمات يف ماليزيا لتغطية رأسها يف النساء املس هأو غطاء الرأس الذي كانت تستخدم الوشاحأيضًا 

 .وقطعة السابوتاجنان اليت توضع على الكتف . وجود أحد الغرباء 
  
   فتعددت أنواعه ، وأشكاله . مر زي الكيبايا مبراحل تطور من خالهلا ، حىت أصبح بالشكل احلايل

 . ، واختلفت تبعا للعديد من العوامل 
 

  دلت  خمتلفة من الزهور، والنباتات واع د كان يزخرف بأنشكل الكيبايا فق ةف النباتيميزت الزخار
 .  على البيئة اليت نشأ فيها ذلك الزي 

 

  ً على أزيائهم  فظهرت مالبسهم  تأثر الشعب املاليزي بالقيم اإلسالمية ، وظهر أثر اإلسالم واضحا
ماليزيا تعد  ، وذلك ألن دولة يت توضع على الرأس قطعة الشال ال لمبظهر الزي اإلسالمي من خال

ا نسبة كبرية من املسلمني    . من أكثر الدول يف جنوب شرق آسيا ، اليت يوجد 
  

 
 



١٩٦ 
 

  
)  الســالوار كميــز( و ) الســاري اهلنــدي ( زي مبــا أن األزيــاء التقليديــة النســائية يف اهلنــد متثلــت يف       

ً  باعتبارمها من   : كان كما يلي   هاتشكيلاملتبع يف  سلوباألفإن  أكثر األزياء التقليدية شيوعا
 وإن تنوعـتسـم التشكيل املباشـر حـول اجل عملية عتمد زي الساري اعتمادًا كليًا علىا ، 

 . يف كل منطقة من مناطق اهلند املختلفة  هتشكيلطريقة 
 

 وذلـك ألن فيـه جـزء واحـد  عملية التشـكيل على اعتمادًا جزئيًا  عتمد زي السالور كميزا
، وقـد تنوعـت طـرق تشـكيله تبعـًا للعديـد مـن ) الشـال  ( التشكيل وهو يعتمد علىفقط 

  .العوامل 
  

 
 الســــــارونج  ( و ) ايــــــا املاليزيــــــة الكيب( مبـــــا أن األزيــــــاء التقليديــــــة النســــــائية يف ماليزيــــــا متثلــــــت يف زي     

  : فإن األسلوب املتبع يف تشكيلها كان كما يلي أكثر األزياء التقليدية  شيوعًا  باعتبارمها من
 الـذي متثـل و ، دًا جزئيًا على عملية التشكيل املباشر حول اجلسم عتمد زي الكيبايا اعتماا

 ) .  السارونج ( اجلزء السفلي من الزي  يف
 

 كل شُ اليت   قطر الوقد تنوعت  ،على عملية التشكيل اعتمادًا كليًا  زي السارونج عتمد ا
  . حول اجلسم  ا

  

٣:  ٥ 
٣:  ٥ 

. على هذا السؤال  اإلجابةلقد تناولت الباحثة األزياء اليت تعتمد اعتمادًا كليًا على التشكيل يف  
 
  

ا الباحثة ، وجدت أن هناك العديد من الطرق اليت يتم من خالهلا        من خالل الدراسة اليت قامت 
  : تشكيل الساري حول اجلسم ، واليت ميكن حتديدها يف مخسة طرز أساسية كالتايل 

  



١٩٧ 
 

  Front pleats style )   . ( 
 

   )Maharashtran Kachchha . ( 
 

   )The Nivi style  . ( 
 

  )The Tamil style   (  

 )Pinkosu  ( .  
 

  )The Northern style  ( 
  

 
 ) Front pleats style (  

  يعد هذا الطراز األساس الذي تبىن عليه أغلبية الطرز األخرى. 
 

  تثبت حافة الطرف األمامي الداخلي من الساري عند خط اجلنب األمين األمامي باليد
 .  اليسرى 

                                                 
 سم من األمام إىل اخللف مث يطوى نصف أو ثالثة أرباع قماش مث يلف الساري حول اجل

الساري على شكل كسرات كثرية عند خط نصف األمام خيتلف عددها باختالف املنطقة اليت 
 . يرتدى فيها وعدد األمتار املكون منها الساري

 
 زء بعد ذلك تثبت الكسرات يف اجلونلة الداخلية ويلف ما تبقى من قماش الساري حول اجل

 .تلك الطريقة )  ٩٣( اخللفي من اجلسم ، مث إىل اجلزء األمامي ويوضح شكل 
 

  ذه الطريقة وميكن أن تكمل طريقة التشكيل بشكل آخر وأخريا ميكن أن يرتدى الساري 
  . حسب املنطقة اليت يرتدى فيها ، وسوف توضح الباحثة ذلك يف الطراز الثاين 

  



١٩٨ 
 

                
  

  
  

  . األماميةيوضح طريقة تشكيل الساري ذو الكسرات )  ٩٣(شكل 
  ) www. Kerala .com (:  عن 



١٩٩ 
 

 
    )Maharashtran Kachchha  (  

األربع خطوات ( مية يف  يف هذا النوع من الساري تُتبع طريقة تشكيل الساري ذو الكسرات األما    
  : باإلضافة إىل أنه )  األوىل

  
  يستغىن عن اجلونلة التحتية املستخدمة يف الساري عادة ، مث تعقد حافة الطرف األمامي

الداخلي من الساري عند خط اجلنب األمين األمامي باليد اليسرى ، وتشكل الكسرات 
 .األمامية عند خط النصف 

  

  
               

  .ساري الكشاشها   يوضح اخلطوة األوىل يف تشكيل)  ٩٤( شكل 
  )Lynton 2002  (:  عن 

  
  بعد ذلك تشد نقطة الوسط املركزية من القماش املثين  من  األسفل إىل اخللف من بني

  .الساقني ، و تثبت على حزام الوسط من اخللف 



٢٠٠ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

  
  .لكشاشها تشكيل ساري ا يفيوضح اخلطوة الثانية )  ٩٥ (شكل 

  )Lynton 2002( : عن 
  

  يوضع  يف طرفه ، مث يلف اجلزء املتبقي من الساري على الوسط بعد عمل الكسرات املنتظمة
   .يرتك ليتدىل على الظهر من اخللف ش بعد شده على الكتف األيسر ، و ما تبقى من القما

  . تشكيل ساري الكشاشها  يفيوضح اخلطوة الثالثة )  ٩٦( شكل

عن   ( :
Lynton 2002(                       



٢٠١ 
 

  و ميكن أن نكمل التشكيل حول الوسط مثل ساري النيفي ، ويسمى الكشاشها الكامل . 

  
  

  يوضح طريقة لف الكشاشها حول الرجل)  ٩٧( شكل
  )  www.sarisafari.com(  :  عن 

  
 

 )The Nivi style  ( 
  تثبت حافة الطرف األمامي الداخلي من قماش  الساري عند خط اجلنب األمين األمامي من

اليمني إىل اليسار ، مث تلف بقية القماش حول اجلسم ، لفة كاملة من األمام إىل اخللف ، مع 
 .عطاء مقدار لراحة القدم ، أثناء احلركة مراعاة فتح الساقني إل



٢٠٢ 
 

                                       
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  . يوضح اخلطوة األوىل يف تشكيل ساري النيفي) ٩٨( شكل        
  ) www.sarisafari.com  (  :عن                          

  
 بعد ذلك تشكل . افة العلوية للساري بعد لفها حول اجلسم يف اجلونلة التحتية مث تثبت احل

الكسرات األمامية حبيث تكون متساوية ومنتظمة عند خط نصف األمام مث يلف بقية القماش 
 .إىل اخللف 

             
  يف تشكيل ساري النيفي يوضح اخلطوة الثانية ) ٩٩( شكل 

    ) www.sarisafari.com (:  عن   



٢٠٣ 
 

  بعناية يف اجلونلة التحتية باليد تثبت الكسرات األمامية بعد ذلك. 

     
  يوضح اخلطوة الثالثة يف تشكيل ساري النيفي) ١٠٠(شكل               

  ) www.sarisafari.com ( : عن 
 
 و يوضع  املتبقي من قماش الساري  اإلبطساري من اخللف إىل األمام مارا من حتت يلف ال

على الكتف و الذراع األيسر األمامي ،مث تنظم الكسرات و ترتك متدلية على الظهر 

.  
  .يف تشكيل ساري النيفي لرابعةيوضح اخلطوة ا)  ١٠١( شكل            

  ) www.sarisafari.com (:  عن                                 



٢٠٤ 
 

 
 ) The Tamil style  (  

  :يلي   بع طريقة تشكيل ساري النيفي يف الثالث خطوات األوىل مث نقوم مباتُت يف هذا الطراز
  ضع طرف الساري على الكتف األيسر األمامي ، فإنه ال يرتك متدليا على الظهر ، وإمنا بعد و

 .يلف حول الوسط من اخللف إىل جنب األمام األمين ، ويثبت على اخلصر عند جنب األمام األيسر 

  
  .يوضح طريقة تشكيل الساري التاميلي )  ١٠٢( شكل           

  )Lynton 2002  (: عن 
Pinkosu 



٢٠٥ 
 

   يف هذا النوع من الساري تشكل الكسرات من اخللف ، حبيث يثىن طرف الساري على شكل
تقريبا ، مث توضع على خط نصف الظهر باليد اليسرى ، )  ٥ (كسرات متساوية ، عددها 

 . مع مراعاة رفعها إىل ثلث الظهر تقريبًا 
  

                                                           
  
  

  
  

  . ووسبنكيوضح طريقة ثين كسرات ) ١٠٣(  شكل 
  )  www.sarisafari.com (  :عن 

  
  إىل مث يلف باليد اليمىن بقية قماش الساري من اخللف إىل األمام ، مث نكمل لفة حول الوسط

 . األمام 

  
  

  . ووسبنكيوضح طريقة لف ساري كسرات ) ١٠٤(  شكل 
 ) www.sarisafari.com:  ( عن 



٢٠٦ 
 

  
  . ووسبنككسرات   يوضح اخلطوة األوىل يف تشكيل )  ١٠٥( شكل 

  ) www.sarisafari.com ( :عن                                 
 

  يشد الساري من األمام ، لعمل اتساع عند البطن ، مث يسحب ، ويعقد عند اجلنب بعد ذلك
. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . يوضح اخلطوة الثانية  يف تشكيل  كسرات بنكوسو) ١٠٦(   شكل
  ) www.sarisafari.com (: عن                              

 



٢٠٧ 
 

  يسحب القماش الداخلي من أسفل العقدة ، ويثىن على األمام مث . 

  
  . يوضح اخلطوة الثالثة يف تشكيل  كسرات بنكوسو)  ١٠٧(  شكل

  ) www.sarisafari.com (: عن                              
 

  وتثبت عند اجلنب ، مع مراعاة  لألمامالوسط ، وتأخذ مسافة ذراع ، مث تشد مث يثبت عند ،
وضع بقية القماش على الكتف األيسر ، مث يلف من اخللف إىل األمام ويثبت عند اجلنب ، 

  . على اجلنب  مع ترك ما تبقى من القماش منسدالً 
  

  
 
 
 
 
 
 

  
  

  .يوضح الشكل النهائي لساري بنكوسو ) ١٠٨ ( شكل
  ) www.sarisafari.com (: عن                              



٢٠٨ 
 

 
  )  The Northern style  . ( 

 ً   ) .   (The Bengali styleالساري البنغايل  ويطلق عليه  أيضا
  اجلانب األمين يبدأ التشكيل يف هذا الساري من

األمامية الداخلية من  ، حيث تثبت احلافة
الساري عند خط اجلنب األمين األمامي ، مع 

 احلافة السفلية له موازية للقدم مراعاة أن تكون 
  

      
  

                
  
  

  .يوضح اخلطوة األوىل يف تشكيل الساري الشمايل  )  ١٠٩( شكل 
  ) www.sarisafari.com ( :عن

  
  يثبت الطرف العلوي حول اخلصر يف حزام اجلونلة  

  التحتية ، مث يلف الساري حول اجلسم من األمام إىل          
 . الطرفني من األعلى و األسفل  ياخللف مع مراعاة تواز          

 
 
 
 
 
 
  
 
 

  
  .يف تشكيل الساري الشمايل   اخلطوة الثانية وضح ي)  ١١٠( شكل    

  ) www.sarisafari.com (: عن                              



٢٠٩ 
 

  يطوى حوايل نصف أو ثالثة أرباع  قماش الساري على شكل كسرات متساوية تثبت يف خط
 .  نصف األمام يف اجلونلة التحتية 

  

    
         

  .يوضح اخلطوة الثالثة يف تشكيل الساري الشمايل  ) ١١١(  شكل 
  ) www.sarisafari.com ( :عن 

  
  

 يرفع ماتبقى من قماش الساري على الكتف األيسر 
  مع  مراعاة فتح اليد كاملة فتظهر الدرابيهات املتكونة          
  .  من الكسرات األمامية          

  
  
  
  
  

  .يوضح اخلطوة الرابعة يف تشكيل الساري الشمايل  ) ١١٢(  شكل 
  ) www.sarisafari.com( :عن                             



٢١٠ 
 

 ألمام مث يسحب جزء من الساري من على الكتف يف الوسط مابني الصدر و الوسط إىل جنب ا
  . يعقد ويثبت يف اجلنب 

  
  
  

  
  

  .يوضح اخلطوة اخلامسة يف تشكيل الساري الشمايل  )  ١١٣( شكل 
  ) www.sarisafari.com ( :عن                             

  



٢١١ 
 

 مى على الكتف األيسر ، تبقى من الساري حول اجلسم من اخللف إىل األمام ، مث ير  يلف ما
  .Pulla  )  (  فيظهر اجلزء املسمى البلة

    
  

  .  الشكل النهائي للساري الشمايل  )١١٤ (شكل 
  ) www.sarisafari.com ( :عن                                 

  

  
  
  .يد السائد عند تشكيل الساري الشمايل  يوضح التقل)  ١١٥( شكل                  .

     www.sarisafari.com ( :عن                             



٢١٢ 
 

هناك تقليد يف تلك املنطقة ، تقوم به النساء عند ارتداء هذا األسلوب وهو عقد مفتاح  حيث أن   
وهو بذلك مبثابة الثقل الذي حيافظ على شكل الساري عند املنزل يف طرف الساري من اخللف ، 

  .وضعة على الكتف 
كما أن هناك طرق أخرى لتشكيلة ختتلف باختالف القبيلة مثل ، أن يسحب الساري من اخللف      

ويوضع فوق الرأس ، وهو يف ذلك كاخلمار أو احلجاب  وهناك طرق خمتلفة  لتشكيل اخلمار على 
  .الرأس 

  

  
مــن األزيــاء التقليديــة النســـائية الــيت تعتمــد علـــى التشــكيل اعتمــادًا كليــًا يف دولـــة ماليزيــا الــزي التقليـــدي 

  :  ، وهو يتبع طريقتني للتشكيل تتضح كما يلي ) السارونج ( املسمى 
 

ذه الطريقة  ، وهلا العديد من األشكال وهي كما ) طريقة التشكيل اليت تتم بعرض القماش  (ويقصد 
  : يلي 
 

  ميسك أحد طريف قطعة السارونج باليد
اليمىن و الطرف اآلخر باليد اليسرى ، من 

  . كاملاخللف مع مراعاة فتح الذراعني بال
                 

  
  

    
  
  
  

يوضح اخلطوة األوىل يف تشكيل )١١٦( شكل 
  .سارونج ال

  ) www.youtube.com ( :عن                             



٢١٣ 
 

  
   تلف قطعة السارونج من اخللف إىل األمام 

  مرورا من حتت اإلبط ، مث جيمـع طرفيها          
  عند خط النصف مع مراعاة مد  الذراعني          
  .للحصول على طرفني متساويني األمامإىل          

  
  
  
  
  

    
  .  الثانية  يف تشكيل السارونج  يوضح اخلطوة) ١١٧(  شكل 

  ) www.youtube.com (  :عن                          
    
  يلف طريف قطعة السارونج عند خط النصف بالتبادل ، فتنتج عقدة يف املنتصف .  

  
 

  .  يف تشكيل السارونج  لثالثةيوضح اخلطوة ا) ١١٨(  شكل 
  ) www.youtube.com ( : عن                             

  



٢١٤ 
 

 
  تشد الطرفني جيدًا حول الصدر مث ترفع وتثبت حول العنق من اخللف .  

  
  .السارونج  يف تشكيل يوضح اخلطوة الرابعة) ١١٩( شكل 
  )www.youtube.com( :عن                             

  

 
 

  ميسك أحد طريف قطعة السارونج باليد اليمىن و
الطرف اآلخر باليد اليسرى ، من اخللف مع 

 .مراعاة فتح الذراعني بالكامل 
    

                                                             
  
  
 

  
  .  يف تشكيل السارونج  يوضح اخلطوة األوىل)  ١٢٠( شكل 

  )  www.youtube.com( :عن                            



٢١٥ 
 

 
  تلف  قطعة  السارونج من اخللف  إىل  األمام 

  مرورا من حتت اإلبط ، مث جيمع  طرفيها  عند           
   األمامخط النصف مع مراعاة مد الذراعني إىل           
   .للحصول على طرفني متساويني           

  
  
  

  
  
 

  .يف تشكيل السارونج  يوضح اخلطوة الثانية )  ١٢١( شكل 
  ) www.youtube.com ( :عن                             

  
 ني عقدت( د القطعة من املنتصف ك تعقبعد ذل (

تبقى من القطعة  على منتصف  حبيث ينسدل ما
 .               اجلسم  من األمام 

                         
  
  
  
  
  
  
  
 

  .  يوضح اخلطوة الثالثة يف تشكيل السارونج )  ١٢٢( شكل 
  ) www.youtube.com ( :عن                             



٢١٦ 
 

  مث يثىن ماتبقى من القطعة بعد مجعها سويًا من املنتصف وتثبت على الصدر ، فتظهر ككسرة
  .عرضية على خط نصف األمام 

   
 

  .  يف تشكيل السارونج يوضح اخلطوة الرابعة ) ١٢٣(  شكل 
  )www.youtube.com  ( :عن                             

  
 
  ميسك أحد طريف القطعة باليد اليمىن و الطرف

اآلخر باليد اليسرى ، من اخللف مع مراعاة 
  .فتح الذراعني بالكامل 

  
  
  
  
  

 
  

  .يف تشكيل السارونج  يوضح اخلطوة األوىل )  ١٢٤( شكل 
  ) www.youtube.com ( :عن                             



٢١٧ 
 

 تلف القطعة من اخللف إىل األمام مرورا من حتت اإلبط 
  ، مث  جيمع  طرفيها  عند  خط  النصف  مع مراعاة مد         
 .للحصول على طرفني متساويني  األمامالذراعني إىل          

 
  
  
  
  
  
 

  .  يف تشكيل السارونج يوضح اخلطوة الثانية )  ١٢٥( شكل 
  )www.youtube.com( :عن                                               

  
   
  ميسك الطرف األيسر لقطعة الساونج ، باليد

اليمىن  مع مراعاة مد اليد إىل األمام للمحافظة 
عليه مفرودًا ، والعكس بالنسبة للطرف األمين ، 

        .                               حيث ميسك باليد اليسرى ويشد على الكتف 
  

  
  
 
 
 

يوضح اخلطوة الثالثة يف تشكيل ) ١٢٦(  شكل 
  .  السارونج 

  ) www.youtube.com ( :عن                             
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  مث يلف الطرف األيسر على األمين مع مراعاة شد الطرف األمين على الكتف اليسرى
ويعقد طرفها مع  اإلبططعة من حتت  اخللف ، بعد ذلك مترر الق،واالستمرار يف اللف إىل

  . الطرف اآلخر 

  
 

  .  يف تشكيل السارونج  يوضح اخلطوة الرابعة ) ١٢٧(  شكل 
  ) www.youtube.com ( :عن                                

  
 دة اليت قمنا بعملها ، مث ترفع العقدة على الكتف ندخل اليد اليسرى من بني العق  .  

    
  .  يف تشكيل السارونج يوضح اخلطوة اخلامسة ) ١٢٨(  شكل 
  )  www.youtube.com( :عن                             
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  .  ونج تشكيل السار يوضح الشكل النهائي ل)  ١٢٩( شكل 
  )www.youtube.com( :عن                             

 
 

 
  ميسك أحد طريف قطعة السارونج باليد اليمىن و

الطرف اآلخر باليد اليسرى ، من اخللف مع 
  .مراعاة فتح الذراعني بالكامل 

 
 

  
  

  .  يف تشكيل السارونج  يوضح اخلطوة األوىل)  ١٣٠(  شكل 
  )  www.youtube.com( :عن                             
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  ، تلف القطعة من اخللف إىل األمام مرورا من حتت اإلبط
 مث جيمع  طرفيها  عند  خط  النصف مع  مراعاة  مد 

 .الذراعني إىل االمام للحصول على طرفني متساويني 
  

  
  
  

  
  
  

  .  يف تشكيل السارونج  ضح اخلطوة الثانية يو ) ١٣١ ( شكل
  )www.youtube.com(  :عن                            

 
  تعقد الطرفني سويًا عقدة يف الطرف مع احملافظة على مد الذراعني لألمام ، مث ترفع لألعلى

 .إلدخاهلا على الرقبة من فوق الرأس 
  

  
  .  يل السارونج يوضح اخلطوة الثالثة يف تشك) ١٣٢(  شكل 
  ) www.youtube.com (: عن                              
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  بعد ذلك تفتح الطرفني ويوضع أحدمها فوق اآلخر ، وتثبت عند اجلنبني                                                                                 .
  

  
  .  يف تشكيل السارونج  يوضح اخلطوة الرابعة )  ١٣٣( شكل 
  )www.youtube.com( :عن                             

  

 
ذه الطريقة  ، وهلا العديد من األشكال وهي كما ) بطول القماش طريقة التشكيل اليت تتم ( ويقصد 

  : يلي 
 

  ميسك أحد طريف قطعة السارونج باليد اليمىن و الطرف
اآلخر باليد اليسرى ، من األمام مع مراعاة فتح 

  .الذراعني بالكامل 
  
  
  
  

يف تشكيل السارونج  يوضح اخلطوة األوىل)  ١٣٤( شكل 
  )www.youtube.com(: عن 
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  تلف القطعة من األمام  إىل اخللف مرورًا  من 
  حتت اإلبط ، مث جيمع طرفيها عند خط اجلنب          
 .األيسر ، مث تعقد           

                          
  
  
  
  
  
  

  .  يف تشكيل السارونج يوضح اخلطوة الثانية )  ١٣٥( شكل 
  )www.youtube.com(: عن                              

 
  مث تثىن ، وتلف حول ) الربع األخري يف القطعة تقريبًا ( ترفع قطعة السارونج من األسفل ،

  . اخلصر من األمام إىل اخللف ، وتعقد عند خط اجلنب األيسر 

  
  

  .  يوضح اخلطوة الثالثة يف تشكيل السارونج )  ١٣٦( شكل 
  )www.youtube.com( :عن                             
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  .  يف تشكيل السارونج  رابعةيوضح اخلطوة ال)  ١٣٧ (شكل 
  )www.youtube.com( :عن                             

  

 
 

  ميسك أحد طريف قطعة السارونج باليد اليمىن و
الطرف اآلخر باليد اليسرى ، من األمام مع مراعاة 

  .ني بالكامل فتح الذراع
  
  
  

  
  
  
  

  .  يف تشكيل السارونج يوضح اخلطوة األوىل )  ١٣٨( شكل 
  )www.youtube.com(: عن                              
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   يعقد طريف القطعة حول الرقبة ، من اخللف ، حبيث 
  .  تتشكل الدرابيهات على الصدر         

  
  

    
  
  
  
  

  .  يف تشكيل السارونج يوضح اخلطوة الثانية )  ١٣٩( شكل 
  )www.youtube.com(: عن                              

 
  ،    يرفع جزء بسيط من قطعة السارونج ، مث يثىن ويلف من األمام إىل اخللف حول اخلصر

 . ويعقد عند خط اجلنب األمين 

 
 

  .  طوة الثالثة يف تشكيل السارونج يوضح اخل)   ١٤٠(  شكل  
  )www.youtube.com( :عن                                          
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ً اسة أن هناك العديد من العوامل اليت أدت دورا اتضح للباحثة من خالل الدر      يف رسم مالمح  هاما 
  :  كما يلي   اء التقليدية يف كال الدولتني وهيزياأل


 
: من العوامل أبرزها تأثرت األزياء التقليدية اهلندية عامة والساري خاصة بالعديد      
 

ا الزي التقليدي      ، يف مناطق اهلند املختلفة ) الساري اهلندي ( لقد تنوعت الطرق اليت كان يرتدى 
ا ، وقد أوضحت الباحثة ذلك يف فصل اإلطار النظري ،  ا ، ومن شرقها إىل غر من مشاهلا إىل جنو

على شكله من خالل ذلك وجدت أن املنطقة اليت كان ينشئ فيها الساري هلا دور كبري يف التأثري و 
  . جتماعية اأو سياسية ، أو اخلارجي ، مبا يعرتيها من مؤثرات ، سواء كانت دينية 

ا حول فالساري الذي ترتديه املرأة يف املنطقة الغربية يف اهلند خيتلف من حيث الطريقة اليت يشكل     
اجلسم ، واللون ، و اخلامة ، وطريقة الزخرفة عن ذلك الذي ترتديه املرأة يف املنطقة الشرقية ، وهكذا 

  . مع بقية املناطق األخرى 
  

 
األزياء مبا أن الديانات قد تعددت يف دولة اهلند فإن أثر ذلك التعدد قد بدى واضحًا  على     

ً التقليدية  فالنساء املسلمات يف املنطقة بني نساء القبائل يف مناطق اهلند املختلفة ،  االنسائية ، وخصوص
تغاير تلك الطريقة اليت كُن طريقة خمتلفة يف لف الساري على أجسادهن  اختذنالشمالية من اهلند 

واحدة ، وحيكم ذلك كله املعتقدات يستعملها نساء اهلندوس ، كما تعددت الطرق أيضًا يف الديانة ال
  .  السائدة لدى كالً منهم 

  

 
وى املعيشي ألفراد املست إن من أكثر العوامل اليت أثرت على شكل األزياء التقليدية يف دولة اهلند ،    

تمع ، وقد تمع اهلندي يعيش حالة ) . ظري يف اإلطار الن( بقًا اسذلك  أوضحت الباحثة ا أن ا
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ظهر يف الشكل  ، وبالتايل تفرقة عنصرية شديدة بني أفراده حيث توجد طبقة غنية جدًا ، وأخرى فقرية 
النساء القرويات النهائي لألزياء من حيث اخلامة اليت تصنع منها ، وكمية الزخرفة اليت حتتويها ، فمثالً 

بسبب احلالة املادية ، و األلوان ، وعدم التكلف يف الزخرفة ، والنسيج  متيز الساري عندهن بالبساطة ،
ا   بالتكلف يف النسيجبينما يظهر الساري الذي ترتديه املرأة الغنية يف الطبقة األرستقراطية ، اليت يعيشو

ين ، و ، كساري جامدا) الزاري ( والزخارف   ، واأللوان) احلرير املطرز ( امة ـ، واخل) اإليكات (  
  . الساري املطرز جوتا  وغريه 

  
ذو اجلودة  باحلالة اإلجتماعية فالساري الساري ع منهصنالذي يالقماش  جودةمستوى  أيضًا تأثر     

، أو املوسلني القطين الرقيق وهو )  (  Dense Silk العالية يصنع من األقمشة الغالية مثل حرير دينيز
فيجب أن يصل إىل مستوى األرض ، بل ) طول الساري (  أما.  أطول وأعرض من النوع الرخيص

فالساري املرأة إىل الطبقة الفقرية  انتماءجيب أن يلمس األرض ألن الساري الناقص يف الطول يدل على 
املصنوع من القطن الثقيل التقليدي تستخدمه الفالحات والنساء العامالت وهو أقصر طوالً وعرضًا 

  . ج إليها تلك الطبقة من النساء يسهل من احلركة اليت حتتا 
  

 
 اختيارها، على ذوق املرأة اهلندية  من حيث  اليت تشغلها دولة اهلند خلضراءأثرت املساحات ا     

ا ، لأللوان  ا أزيائها ، و الزخارف اليت زينتها  الطبيعة من ألوان خليط  األلوان  فجاءتاليت صبغت 
بني الزخارف الزخارف تنوعت كما  . ....)، واألرجواين ، و األصفر  األمحر ، و األخضر(املتمثلة يف 

، والرسوم احليوانية ، اليت  ...، وورق اجلوافة ونبات الكرمةاملختلفة ر اليت متثلت يف رسوم الزهو النباتية 
  .مايل يف الساري الش كزخرفة يف ساري الباتوال ، ووحيدكان مييزها الفيل  

  

٥:  ١:  ١:  ٤:  ٥    
يعد التاريخ السياسي لشبه جزيرة اهلند عنيفا حيث تعرض لسيل من الفتوحات اجلديدة اليت     

تمع ككل ، فكان غالبا ما يتنقل احلرفيون و النساجون من منطقة ألخرى حبثا عن عمل  استأصلت ا
ف شيئًا جديدًا ري التقليدي ، فكل تغيري كان يضيبري على قماش السا، وقد كان هلذا التنقل تأثري ك

تمعات  أقيمتعلى الساري حيث    . تلك  ا
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  .رضية الساري أ،  اليت تنسج على الطرف الزخرفة،  أبعاد الساري ، التصميم البنائي للساري
  

Saris Dimensions' 

وخيتلف ذلك .  )الطول والعرض احلقيقي الذي تتكون منه قطعة الساري  (يقصد بأبعاد الساري     
 ً    .)ل ، اجلنوب ، الشرق ، الغرب ، الوسط الشما (للمنطقة اليت ينتمي إليها الساري  البعد تبعا

  

 :Sari design structure 

من القماش إال أن القماش املستخدم له  خماطهعلى الرغم من أن الساري هو جمرد أطوال غري     
القول بأن قماش الساري ينقسم إىل ثالث مساحات  لذلك ميكن .بنائيات ومفردات تصميم عالية 

  :وهي
 الكنار  (ازية خلط الربسل واف الطولية املو احل. ( 
  األطراف النهائية املمثلة خلط اللحمة. 
  األرضية أو أرضية الساري. 

 
     ً املنطقة اليت تعيش و جتماعية للمرأة ، لناحية االل،  وختتلف تلك املساحات من الناحية التقليدية تبعا

  .ة األلوان املميزة لكل منطقو ، الزخرفة النسجية املستخدمة  و ،فيها 
  

  :وهي  خمتلفةيتم عملها بطرق ف )الكنار( و احلواف اليت متتد بطول الساري األطراف أأما 
 متباينةممتدة  ةنسوج يتشكل باستخدام سداه وحلمم ميما بتصمإ . 
  سداة املصنوع منها األرضيةبلون خمتلف عن لون ال نسج خيوط السداةمن خالل أو. 
 و التطريزعن طريق الصباغة أ أو. 

 
أما عرض  .يزها عن غريها اليت مت طرافميز بنوع معني من الكنارات أو األمنطقه من املناطق تتوكل 

أو  املنطقةقاليد وميكن التعرف على كثر من التالكنار أو أطراف الساري الطولية فتؤثر فيه املوضة أ
  . كنارات املوجودة باألطراف عن طريق تلك ال اإلقليم
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ً  (هو ذلك اجلزء من الساري الذي يشكل على الكتف ويرتك مطروحا     مام على الظهر أو األ)  معلقا
ً  وهو اليت يرتدى  املناسبةالتشكيل و  يف عملية التشكيل حيث أن كثافة التطريز حتدد طريقة مهم جدا

باإلضافة إىل  تشكيله ، وشكل زخرفة الساري وطريقةأي أن هناك عالقة و ارتباط بني كثافة  .فيها 
ً ن الساري الفخم يتميز بأطراف أكرب وأاملناسبة اليت يتم ارتداؤه فيها أل من الساري الرخيص  كثر اتقانا

  .اليومي 
  

   
    ً منسوجة أو  األرضيةنطقه فقد تكون ارف عليها لكل مللقواعد والتقاليد املتع تزين أرضيه الساري تبعا

  .مطرزة أو مطبوعة
  


 

  

 
تمع املاليزي جمت    مع من أكثر العوامل اليت أثرت على األزياء التقليدية املاليزية عامل الدين ، فا

واضحًا على األزياء  اإلسالميتشكل غالبيته من املسلمني ، ومبا أن ماليزيا دولة إسالمية فقد ظهر أثر 
ا املرأة الزي ،  فزي الكيبايا يتكون من جونلة طويلة ، وبلوزة ذات  من خالل الطريقة اليت ترتدى 

لنساء املاليزيات املسلمات  ، وقد استخدمته ا ارتدائهأكمام طويلة ، وشال ، يرتدى حسب الغرض من 
  . كغطاء للرأس ، فظهرن مبظهر املرأة املسلمة 

  

 
  إليه   املهاجرة  تمع املاليزي خليط من األجناس و الشعوبـــلقد ذكرت الباحثة سابقًا أن ا   
بالشعب املاليزي  اتأثرو  أثروا و ، فهم يشكلون نسبة يف عدد السكان ،) الشعب الصيين ، واهلندي ( 

  .  يف ذلك الرتاث  إغفالهم من ضمن الرتاث امللبسي املاليزي ، وهو جزء ال ميكن ه، فوجدت أزيائ
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تمع املاليزي كغريه من ال     ا الطبقات شعوب اليت تتعدد فيها الطبقات االإن ا جتماعية ، فيوجد 
الراقية اليت ختتص مبميزات معينة يف مالبسها من ناحية اخلامة ، وكثافة الزخرفة ، واملناسبة اليت يرتدى 
فيها ، و الطبقات الفقرية اليت متيزت بالبساطة يف نوع اخلامة النسجية ، ونوع الزخارف وكثافتها يف الزي 

 .  
  

 
، فاألزياء اليت ترتديها املرأة يف فرتة قد اختلفت األزياء يف ماليزيا تبعًا للمناسبة اليت ترتدى فيها ل   

. الصباح تتميز مبميزات ختتلف عن تلك اليت ترتدى يف املساء من ناحية التطريز و الطريقة املتبعة فيه 
ون ظاهرًا يف الزخارف ، واأللوان فبالرغم من أن مكونات الزي نفسها ال ختتلف ، إال أن االختالف يك

  .، وكثافتها من مناسبة إىل أخرى 
   

 الكيباياه بارتداءطوال الوقت و يف معظم األوقات يقمن  الكيباياه بارتداءهذا و ال تقوم الفتيات     
و من أجـل إجنـاز األعمال و الوجـبات . السادة ، و عادة ما يكون مزودًا ببعض التـطريزات البسيطـة

التنك املصنوع من األقمشة القطنية ، أو  بارتداءملنزلية املرهـقة ، و خصوصًا داخل املطبخ ، فهن يقمن ا
  . املالبس اليت يتم ربطها من حول الصدر

  

 


 
حيـيط  مـانتيجة لتعايش الباحثة مع األزياء التقليدية اهلندية و املاليزيـة  فـرتة مـن الـزمن ، ودراسـة كـل      

ــةتارخييــة ، أو سياســية ، أو  ا ويــؤثر فيهــا مــن عوامــل ــ ، إىل جانــب اإلطــالع علــى الدراســات  جغرافي
ا  قامـت الباحثـة  زياء و النتائج اليت توصـلت إليهـا ،تلك األالسابقة والتعرف على الكيفية اليت تناولت 

 االقتبـاس مـن املصـدر األصـلي  للـزي مـدة يف ذلـك علـى أسـسمـن التصـاميم املقرتحـة معتالكثري  بإعداد
ً ستخدمم   .سلوب التشكيل على املانيكان يف ذلك أ ة
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  تصـــاميم مت تشـــكيلها علـــى املانيكـــان مباشـــرة خبامـــات خمتلفـــة ، وقـــد تركتهـــا الباحثـــة علـــى
 .  تنفيذ املانيكان كفكرة دون

  

 ا ، ومن مث تنفيذه    . على املانيكانا خبامات متنوعة تصاميم مت تشكيلها ، وإعداد باترو
 

 
 زي املالي سارونج باتيك ( الساري اهلندي ، و امات األزياء التقليدية األصلية خ (. 

 

 ر ، و الساتان ، والشيفون ، واجلرسية ،  خامات أخرى خمتلفة ، كالقطن ، واحلري 

  .خرمة ، واملنقوشة والالمعة األقمشة امل
 

واملطـــــــرزة باألســــــلوب اهلنـــــــدي ، أيضــــــا اســــــتخدمت الباحثـــــــة أنــــــواع خمتلفـــــــة مــــــن الكنـــــــارات اجلــــــاهزة 
وتــــــــربز بعــــــــض  تمال ،املضــــــــافة الــــــــيت تعطـــــــي الــــــــزي مظهــــــــرا مكــــــــ واإلكسســــــــواراتالكلــــــــف وبعـــــــض 

  .ـات املوجودة فيه القص
  

   سواءوأزياء فرتة املساء والسهرة   ،تناسب الفرتة الصباحية  اليت األزياء تنوعت األزياء بني كما    
  .تني كانت تتكون من قطعة واحدة أو من قطعأ
  

   


 
  الشكل  على التصاميم املنفذة ، وظهورها يف اخلامات الروح التقليدية اليت تعكسها تلك

  . الطبيعي هلا
 

 ا ، وإن  ت وفر تلك اخلامات  يف األسواق السعودية مما يسهل عملية اقتنائها والتشكيل 
  ) .كالساري املطرز (كان بعضها باهض الثمن 

  ا تك اخلامات  دورا هاما يف عملية التشكيل فهي تؤدي الزخارف املختلفة اليت تتحلى 
جديدة ،وترفع من قيمة تطرح العديد من األفكار اليت تضفي على التصـميم ابتكارات 

 . التشكيل فيزداد بذلك تألقا ومجاال
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  إن تعدد أنوع اخلامات النسجية اليت تصنع منها تلك األزياء ، كالقطن و الكتان واحلرير
بني الرخيص و الثمني حيقق  أسعارهاالطبيعي، أو الصناعي ، واملوسيلني ، واختالف 

 . ألزياء بني ا االختالفاتالتنوع يف التصاميم فتظهر 
  

 على  تعد خامات الساري اهلندي من اخلامات اليت يسهل تطويعها أثناء عملية التشكيل
املانيكان وخصوصا يف املوديالت اليت يتطلب تنفيذها عمل الدرابيهات ، وذلك لتمتعها 

األنواع ، فتظهر  بدرجات انسدال خمتلفة جتعلها تبدو خمتلفة مع كل نوع من تلك
  .  حسب طريقة تنفيذها كل خامة  إمكانيات

  
 ميكن أن يتجاهل وجود الكنارات فيها باعتبارها جزء  إن املتأمل يف األزياء اهلندية ال

ا  أساسي يف تصميم الساري، لذلك فهي تعد عامال هاما أثناء عملية التشكيل ، أل
م ، ويتحكم يف اجتاهاته ،ومبا أن التصمي تكون مبثابة املرشد الذي يوضح مالمح الزي

يعتمد على التشكيل بالدرجة األوىل ، وتطويع القماش حول اجلسم فإن الكنار يساهم 
يف توضيح اخلطوط اليت يتبعها املوديل ،هذا باإلضافة إىل احلس اجلمايل الذي يضيفه 

 .    الكنار على القطعة امللبسية
 

 
يتكون منها الزي واليت تتمثل يف الشكل اخلارجي ،  لقد اهتمت الباحثة بالعناصر اليت     

ا باعتبارها  يف أي تصميم  أساسياتوالتفاصيل اليت يتكون منها  ، باإلضافة إىل نوع اخلامة ولو
  : وقد متثل كال منها فيما يلي 

 املتكرر ، و املتنقل  ويتمثل يف الشكل .  
 الثنيات غري املنتظم واإلشعاعي ، و تمثل يف الدرابيه املنتظم وت

  . اخلصر النازل البلسيه ،  الكول شال ، البدي ، و، الكالونيه  والكسرات
  خمتلفة من األقمشة و ألوان  وتتمثل يف أنواع  . 
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 لى الجاليات الهندية المقيمة  في المملكة العربية السعوديةإ
.......................  

زياء التارخيية املتعلقة باأل سئلة اليت ختص مجع املادة العلميةاأل هذه االستمارة جمموعة من توضح
التقليدية اليت ترتديها النساء يف دولة اهلند ، وهي جزء من دراسة الباحثة  للماجستري حول 

 حتليلية وهي دراسة " دور التشكيل في بعض األزياء التقليدية الهندية و الماليزية"موضوع  
بارها جانب هام يف احلصول على وذلك باعتشكيل حول اجلسم زياء املعتمدة على التمقارنة لأل

   .زياءاأل
  سئلة بصدر رحبارجو تعاونكم  وتقبلكم لأللذلك 
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  :مسمياتها وأنواعها و  األزياء: أوالً 
  

  أة يف اهلند ؟األساسية اليت ترتديها املر  زياءاألما 
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................   

  
 هل تعتمد تلك األزياء على التشكيل الكلي حول اجلسم ؟ 

........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................   

  
  فرتة املساء ؟وأزياء ختص ختص فرتة الصباح أزياء هل هناك 

........................................................................................
........................................................................................

.................. ......................................................................  
  
 خارج األخـرى اليت  ترتدى رأة يف املنزل و ـهل هناك اختالف بني األزياء اليت ترتديها امل  

  املنزل ؟
........................................................................................

 ........................................................................................  
  :إذ كانت االجابة بنعم اذكري تلك االختالفات من حيث 

) خماط ـ غري خماط (   : نوع الزي
........................................................................................  

 :شكل الزي
........................................................................................

........................................................................................  
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 :طريقة تشكيله
........................................................................................  

........................................................................................  
  :لونه

........................................................................................
........................................................................................  

 :اخلامة املصنوع منها
........................................................................................

........................................................................................  
 :به  الزخارف املوجودة

........................................................................................  
........................................................................................  

  : عدد األمتار اليت يتكون منها      
........................................................................................  

........................................................................................  
  

 تمع ؟ هل هناك أزياء خماط  ة ؟ وهل يقتصر ارتدائها على فئة معينة من ا
........................................................................................
........................................................................................

............................. ...........................................................  
  
 هل هناك اختالف بني أزياء الطوائف الدينية املوجودة يف اهلند ؟ 

........................................................................................
............................................. ...........................................  

 
  اذا كانت االجابة بنعم بيين وجه االختالف:  

........................................................................................ 
............................................................................... .........  
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 ؟  أزياء متيز املسلمني يف اهلند هل هناك 
........................................................................................

........................................................................................ 
  

 ؟ تلك األزياء إذا كانت اإلجابة بنعم ، صفي 
........................................................................................

........................................................................................ 
  
   وهل تعتمد على التشكيل ؟ وضحي ذلك ؟ 

........................................................................................
........................................................................................ 

  
  تمع ؟ يف طبقاتالأزياء  بنيهل يوجد فرق  ا

........................................................................................
........................................................................................  

  
  ا األزياء يف اهلند  ؟  هل تؤثر العادات و التقاليد على الطريقة اليت ترتدى 

........................................................................................
........................................................................................  

  
 ا ؟  هل تؤثر العوامل اجلغرافية على شكل األزياء والوا

........................................................................................
........................................................................................  

 
 
 

  



٥ 
 

  :األزياء المعتمدة على التشكيل حول الجسم : ثانيًا 
  

  اذكري مسمى الزي ؟ 
........................................................................................

...... ..................................................................................  
  

 املسمى من منطقة إىل اخرى ؟  ذلك هل خيتلف 
........................................................................................

........................................................................................
 ........................................................................................  

  
 
  كري عدد القطع اليت يتكون منها ؟اذ 

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................  

   
 ا ، وهل ختتلف من منطقة ألخرى ؟  وما هي مسميا

........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................  
  
 معني للزي ؟ وهل خيتلف باختالف طريقة التشكيل ؟ وعرض هل هناك  طول 

........................................................................................
........................................................................................

.................................. ......................................................  
  



٦ 
 

  ؟ حول اجلسم ا ل يشكاذكري الطريقة اليت 
........................................................................................

........................................................................................
............... .........................................................................  

  
 تبعا للمنطقة  اليت ينتمي اليها ؟  له هل ختتلف طريقة تشكي 

........................................................................................
........................................................................................

.................. ......................................................................  
  
  ؟  هتديتر اليت للطائفة الدينية هل ختتلف طريقة تشكيل  تبعا 

........................................................................................
........................................................................................
 ........................................................................................  

  
  : ألزياء المخاطةا: ثالثًا 

  
  اذكري مسمى الزي ؟ 

........................................................................................
 ........................................................................................  

  
  املسمى من منطقة إىل اخرى ؟ ذلك هل خيتلف 

........................................................................................

........................................................................................
............................................................................... .........  

  
  اذكري عدد القطع اليت يتكون منها ؟ 



٧ 
 

........................................................................................

........................................................................................
............................................. ...........................................  

  
  ما الوسيلة املستخدمة يف اخلياطة ؟ 

  ) لية خياطة  يدوية ـ خياطة آ(     
........................................................................................

........................................................................................
 ........................................................................................  

  
  ا جزء يعتمد على التشكيل ؟ الزي ؟ وهل يوجد اذكري األجزاء املخاطة من 

........................................................................................  
........................................................................................  

 
 ذا كانت االجابة بنعم اذكري ذلك اجلزء ؟ ومالغرض من استخدامه ؟ إ 

........................................................................................
..................................................................................... ...  

........................................................................................  
........................................................................................

........................................................................................   
  

  :الخامة التي يصنع منها الزي : رابعًا 
  

 ؟  التقليدية  صفي اخلامة املستخدمة يف تنفيذ  األزياء 
 ) سادة ـ منقوش ـ مسيك ـ رقيق ـ اخرى (     



٨ 
 

........................................................................................
........................................................................................

 ........................................................................................  
 ........................................................................................  

  
 األزياء  ؟  تلك  خدمة يف تنفيذما نوع اخلامات املست 
 )قطن ـ حرير ـ صوف ـ كتان ـ اخرى (  

........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................

 ........................................................................................  
  

  ما هي اكثر أنواع اخلامات استخدامًا ؟ وملاذا ؟
....................................................................................

....................................................................................  
  
   هل هناك اختالف بني اخلامات اليت ترتديها النساء يف مناطق اهلند املختلفة ؟ 

........................................................................................
........................................................................................
 ........................................................................................  

  تمعيقتصر ارتداء خامة معينة على فئة عمرية معيهل  ؟  نة يف ا
........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................  
   
 تمع ؟  طبقة ارتداء خامة معينة على  هل يقتصر  معينة يف ا



٩ 
 

........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................  
  
  رتدي فيها  ؟للمناسبة اليت تتبعا  اخلامةهل ختتلف 

........................................................................................
........................................................................................

 ........................................................................................  
  
 هل خيتلف مسمى اخلامة من منطقة إىل اخرى يف اهلند ؟ 

........................................................................................
........................................................................................
 ........................................................................................  

  
  اخلامة بتغري اجلو من فصل ألخر هل تتغري

...................................................................................؟
.................................................................................... 

  
  :األلوان والزخارف : خامسًا 

  
  ي السبب ؟اذكر كثر األلوان شيوعًا يف األزياء التقليدية اهلندية ؟ أما  

........................................................................................  
........................................................................................

........................................................................................  
  
  هل للبيئة اجلغرافية تأثري على إختيار األلوان ؟ وضحي ذلك ؟ 
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........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................   
  

  هل هي الوان طبيعية أم مصبوغة   ؟ 
........................................................................................

........................................................................................
 ........................................................................................  

  
  ما هي طريقة الصباغة املستخدمة  ؟ 

........................................................................................
........................................................................................

 ........................................................................................  
  
  زخارف ؟  هل حتتوي األزياء على 

........................................................................................
........................................................................................
 ........................................................................................  

  
  مانوع الزخارف املستخدمة  ؟ 
 )تية  ـ حيوانية ـ هندسية ـ ادمية ـ كتابية  نبا( 

........................................................................................

........................................................................................
.................................... ....................................................  

 هل ختتلف الزخارف من منطقة إىل اخرى  ؟ اذكري السبب ؟ 
........................................................................................

........................................................................................
 ........................................................................................  



١١ 
 

  
  ؟ االسلوب املستخدم يف الزخرفة اذكري 

 )التطريز ـ الطباعة ـ اخرى (     
........................................................................................

........................................................................................
 ........................................................................................  

  
  ماهي انواع اخليوط املستخدمة يف التطريز ؟ 

........................................................................................
........................................................................................
 ........................................................................................  

  
  تصر طريقة التطريز على اخليوط فقط  ؟ قتهل 

........................................................................................
........................................................................................

........................................... .............................................  
  

 زياء   ؟ اليت تستخدم يف األالزخرفية ذكري االضافات ا 
........................................................................................

........................................................................................
 ........................................................................................  

  
 يستخدم  اليت   املناسبة و  هل يوجد اختالف يف التطريز من حيث الشكل والكمية واخلامة

 فيها   ؟  
........................................................................................

........................................................................................
.......................................................................................   
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  ما الوسيلة اليت تستخدم يف التطريز ؟ 
........................................................................................

........................................................................................
...................................................................................... ..  

  
 من الذي يقوم بالتطريز ؟ 

........................................................................................

........................................................................................
................................................... .....................................  

  
  : الحلي ومكمالت الزي: سادسًا 

  
  اي أنواع احللي اليت كانت تاذكر  الزي التقليدي ؟ عندما ترتدية اهلندية املرأ تزين 

........................................................................................
........................................................................................

 ........................................................................................  
  
 لسبب يف ارتدائها ؟ا ام  

........................................................................................
........................................................................................
 ........................................................................................  

........................................................................................
........................................................................................  

  مما كانت تصنع  ؟ 
........................................................................................

........................................................................................
. ....................... ...............................................................  
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  م تقتصر على الوظيفة اجلمالية فقط ؟ أهل كانت تؤدي وظيفة نفعية 

........................................................................................
........................................................................................

.......................................................................................   
  
   حددي أماكن تواجدها يف الزي ؟ 

........................................................................................
........................................................................................

.......................................................................................   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ............شكرًا لتعاونكم 
  ،، الباحثة ،،

  :مالحظة 
 .إذا تواجد الزي التقليدي لديك ، أرجوا احضاره  لإلطالع عليه  
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 المقيمة  في المملكة العربية السعودية ماليزيةلى الجاليات الإ
.......................  

زياء التارخيية املتعلقة باأل سئلة اليت ختص مجع املادة العلميةاأل هذه االستمارة جمموعة من توضح
، وهي جزء من دراسة الباحثة  للماجستري حول  ماليزيا ليت ترتديها النساء يف دولة التقليدية ا
 وهي دراسة حتليلية " دور التشكيل في بعض األزياء التقليدية الهندية و الماليزية"موضوع  
بارها جانب هام يف احلصول على وذلك باعتشكيل حول اجلسم زياء املعتمدة على التمقارنة لأل

   .زياءاأل
  سئلة بصدر رحبارجو تعاونكم  وتقبلكم لأللذلك 
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  :مسمياتها وأنواعها و األزياء : أوالً 
  

  ؟ ماليزيا أة يف زياء األساسية اليت ترتديها املر األما 
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................   

  
 هل تعتمد تلك األزياء على التشكيل الكلي حول اجلسم ؟ 

........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................   
  
  فرتة املساء ؟وأزياء ختص ختص فرتة الصباح هل هناك أزياء 

........................................................................................
........................................................................................

.................. ......................................................................  
  
 خارج األخـرى اليت  ترتدى رأة يف املنزل و ـهل هناك اختالف بني األزياء اليت ترتديها امل  

  املنزل ؟
........................................................................................

 ........................................................................................  
  :إذ كانت االجابة بنعم اذكري تلك االختالفات من حيث 

) خماط ـ غري خماط (   : نوع الزي
........................................................................................  

 :شكل الزي
........................................................................................

........................................................................................  
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 :طريقة تشكيله
........................................................................................  

........................................................................................  
  :لونه

........................................................................................
........................................................................................  

 :اخلامة املصنوع منها
........................................................................................

........................................................................................  
 :به  الزخارف املوجودة

........................................................................................  
........................................................................................  

  : عدد األمتار اليت يتكون منها      
........................................................................................  

........................................................................................  
  

 تمع ؟ هل هناك أزياء خم  اطة ؟ وهل يقتصر ارتدائها على فئة معينة من ا
........................................................................................
........................................................................................

.......................... ..............................................................  
  
 ؟ ماليزيا لطوائف الدينية املوجودة يف هل هناك اختالف بني أزياء ا 

........................................................................................
....................................... .................................................  

 
  اذا كانت االجابة بنعم بيين وجه االختالف:  

........................................................................................ 
......................................................................... ...............  
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 أزياء متيز املسلمني يف ماليزيا ؟  هل هناك 
........................................................................................

........................................................................................ 
  

 ؟ عم ، صفي تلك األزياءإذا كانت اإلجابة بن 
........................................................................................

........................................................................................ 
  
   وهل تعتمد على التشكيل ؟ وضحي ذلك ؟ 

........................................................................................
........................................................................................ 

  
  تمع ؟ يف طبقاتالأزياء  بنيهل يوجد فرق  ا

........................................................................................
........................................................................................  

  
  ا األزياء يف ماليزيا  ؟  هل تؤثر العادات و التقاليد على الطريقة اليت ترتدى 

........................................................................................
........................................................................................  

  
 ا ؟  هل تؤثر العوامل اجلغرافية على شكل األزياء والوا

........................................................................................
........................................................................................  

 
 
 

  



٥ 
 

  :األزياء المعتمدة على التشكيل حول الجسم : ثانيًا 
  

  اذكري مسمى الزي ؟ 
........................................................................................

 ........................................................................................  
  

 املسمى من منطقة إىل اخرى ؟  ذلك هل خيتلف 
........................................................................................

........................................................................................
 ........................................................................................  

  
 
  كري عدد القطع اليت يتكون منها ؟اذ 

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................  

   
 ا ، وهل ختتلف من منطقة ألخرى ؟  وما هي مسميا

........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................  
  
  طول وعرض معني للزي ؟ وهل خيتلف باختالف طريقة التشكيل ؟ هل هناك 

........................................................................................
........................................................................................

........................ ................................................................  
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  ا حول اجلسم ؟  اذكري الطريقة اليت يشكل 
........................................................................................

........................................................................................
............... .........................................................................  

  
 تبعا للمنطقة  اليت ينتمي اليها ؟  له هل ختتلف طريقة تشكي 

........................................................................................
........................................................................................

.................. ......................................................................  
  
  ؟  هتديتر اليت للطائفة الدينية هل ختتلف طريقة تشكيل  تبعا 

........................................................................................
........................................................................................
 ........................................................................................  

  
  : األزياء المخاطة: ثالثًا 

  
  اذكري مسمى الزي ؟ 

........................................................................................
 ........................................................................................  

  
  ىل اخرى ؟ املسمى من منطقة إذلك هل خيتلف 

........................................................................................

........................................................................................
..................................................................... ...................  

  
  اذكري عدد القطع اليت يتكون منها ؟ 



٧ 
 

........................................................................................

........................................................................................
....................... .................................................................  

  
  ما الوسيلة املستخدمة يف اخلياطة ؟ 

  ) خياطة  يدوية ـ خياطة آلية (     
........................................................................................

........................................................................................
 ........................................................................................  

  
  ا جزء يعتمد على التشكيل ؟  اذكري األجزاء املخاطة من الزي ؟ وهل يوجد 

........................................................................................  
........................................................................................  

 
 ذا كانت االجابة بنعم اذكري ذلك اجلزء ؟ ومالغرض من استخدامه ؟ إ 

........................................................................................
..................................................................................... ...  

........................................................................................  
........................................................................................

........................................................................................   
  

  :الخامة التي يصنع منها الزي : رابعًا 
  

 ؟  التقليدية  صفي اخلامة املستخدمة يف تنفيذ  األزياء 
 ) سادة ـ منقوش ـ مسيك ـ رقيق ـ اخرى (     
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........................................................................................
........................................................................................

 ........................................................................................  
 ........................................................................................  

  
 األزياء  ؟  تلك  خدمة يف تنفيذما نوع اخلامات املست 
 )قطن ـ حرير ـ صوف ـ كتان ـ اخرى (  

........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................

 ........................................................................................  
  

  ما هي اكثر أنواع اخلامات استخدامًا ؟ وملاذا ؟
....................................................................................

....................................................................................  
  
 املختلفة ؟   ماليزيايت ترتديها النساء يف مناطق هل هناك اختالف بني اخلامات ال 

........................................................................................
........................................................................................
 ........................................................................................  

 تمع ؟ هل يقتصر ارتداء خامة معينة على فئة عمرية م  عينة يف ا
........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................  
   
 تمع ؟  طبقة ارتداء خامة معينة على  هل يقتصر  معينة يف ا
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........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................  
  
 هل ختتلف اخلامة تبعا للمناسبة اليت ترتدي فيها  ؟ 

........................................................................................
........................................................................................

 ........................................................................................  
  
 ؟ ماليزيا خلامة من منطقة إىل اخرى يف هل خيتلف مسمى ا 

........................................................................................
........................................................................................
 ........................................................................................  

  
  خر اخلامة بتغري اجلو من فصل ألهل تتغري

...................................................................................؟
.................................................................................... 

  
  :األلوان والزخارف : خامسًا 

  
  ؟ اذكري السبب ؟ اليزيةليدية املكثر األلوان شيوعًا يف األزياء التقأما  

........................................................................................  
........................................................................................

........................................................................................  
  
  هل للبيئة اجلغرافية تأثري على إختيار األلوان ؟ وضحي ذلك ؟ 
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........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................  
  

  هل هي الوان طبيعية أم مصبوغة   ؟ 
........................................................................................

........................................................................................
 ........................................................................................  

  
  ما هي طريقة الصباغة املستخدمة  ؟ 

........................................................................................
........................................................................................

 ........................................................................................  
  
  زخارف ؟  هل حتتوي األزياء على 

........................................................................................
........................................................................................
 ........................................................................................  

  
  مانوع الزخارف املستخدمة  ؟ 
 )نباتية  ـ حيوانية ـ هندسية ـ ادمية ـ كتابية  ( 

........................................................................................

........................................................................................
.............................. ..........................................................  

 هل ختتلف الزخارف من منطقة إىل اخرى  ؟ اذكري السبب ؟ 
........................................................................................

........................................................................................
 ........................................................................................  
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 اذكري االسلوب املستخدم يف الزخرفة  ؟ 

 )التطريز ـ الطباعة ـ اخرى (     
........................................................................................

........................................................................................
 ........................................................................................  

  
  ماهي انواع اخليوط املستخدمة يف التطريز ؟ 

........................................................................................
........................................................................................
 ........................................................................................  

  
  قتصر طريقة التطريز على اخليوط فقط  ؟ تهل 

........................................................................................
........................................................................................

..................................... ...................................................  
  

 زياء   ؟ اليت تستخدم يف األالزخرفية ذكري االضافات ا 
........................................................................................

........................................................................................
 ........................................................................................  

  
 يستخدم  اليت   املناسبة و  هل يوجد اختالف يف التطريز من حيث الشكل والكمية واخلامة

 فيها   ؟  
........................................................................................

........................................................................................
.......................................................................................   
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  ما الوسيلة اليت تستخدم يف التطريز ؟ 
........................................................................................
........................................................................................

................................................................................ ........  
  
 من الذي يقوم بالتطريز ؟ 

........................................................................................

........................................................................................
............................................. ...........................................  

  
  : الحلي ومكمالت الزي: سادسًا 

  
  اي أنواع احللي اليت كانت تاذكر  الزي التقليدي ؟ عندما ترتدي اليزيةة املاملرأ تزين 

........................................................................................
........................................................................................

 ........................................................................................  
  
 لسبب يف ارتدائها ؟ا ام  

........................................................................................
........................................................................................
 ........................................................................................  

........................................................................................
........................................................................................  

  مما كانت تصنع  ؟ 
........................................................................................

........................................................................................
. ....................... ...............................................................  
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  م تقتصر على الوظيفة اجلمالية فقط ؟ أهل كانت تؤدي وظيفة نفعية 

........................................................................................
........................................................................................

.......................................................................................   
  
   حددي أماكن تواجدها يف الزي ؟ 

........................................................................................

........................................................................................
.......................................................................................   

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  ............شكرًا لتعاونكم 
  ،، الباحثة ،،

  

  :مالحظة 
 .إذا تواجد الزي التقليدي لديك ، أرجوا احضاره  لإلطالع عليه  
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القرآن الكريم .  
  
 املعجم العريب ألمساء املالبس يف ضوء املعاجم والنصوص املوثقة من )  ٢٠٠٢(  رجب، إبراهيم         
  . دار اآلفاق العربية : اجلاهلية حىت العصر احلديث ، القاهرة     

  
دار أسامة للنشر والتوزيع : مان وعة املدن العربية  ، عــموس)   ٢٠٠٢(  آمنة ، أبو حجر .  

   
ليدي للمرأة دراسة حالة للربقع يف جمتمع ــمالمح التغري يف الزي التق)  ١٩٩٨(  أحمد ، سعاد  
  . القاهرة : والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ، عني للدراسات  اإلمارات     

  
ــاملالبس التقليدية للن)  ٢٠٠٦ ( اسكندراني ، بثينة       البس العروس يف املدينة املنورة ساء ومـ
  . خوارزم العلمية للنشر والتوزيع : جدة ،     
  
مركز الرتاث : ساء يف جند  ، الدوحة ـالتقليدي ملالبس النالرتاث   ) ١٩٨٣(  البسام ، ليلى    
  . لدول اخلليج العريب  الشعيب    

  
كلية الرتبية لإلقتصاد املنزيل والرتبية الفنية   املالبس التقليدية يف عسري ،) ١٩٩٩(  البسام ، ليلى   
  .الرياض :     

  
قة الشرقية من اململكة العربية السعودية ــاملالبس التقليدية يف املنط)  ٢٠٠٢(  البسام ، ليلى      
  . الرياض : ، كلية الرتبية لإلقتصاد املنزيل و الرتبية الفنية     

  
ــ   يب زخرفتها دراسـة مقارنة ـاألزياء البدوية وأسال)  ١٩٩٩(  منى، ليلى و صدقي ، ـ
  .جدة : امعة امللك عبد العزيز جب مصر و اململكة العربية السعودية  ، مركز النشر العلميبني     
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ــ     : ـائية عرب العصور ، القاهرة ـتاريخ األزياء النسـ)  ٢٠٠٢(  ليلى و صدقي ، منى، ـ
  .توزيع دار الزهراء للنشر و ال     

  
ــ   أمناط املالبس النسائية التقليدية والعوامل املؤثرة)  ١٩٩٤(  ليلى و عبد الغفار ، ليلى، ـ

  لندن : ، جملة العصور   عليها يف مكة املكرمة     
  
ل يف اجلمهورية العربية اليمنية   ، جملة أمناط األزياء الشعبية للرجا)  ١٩٩٧(  جرجس ، سلوى        

  . جامعة حلوان : فنون دراسات وحبوث علوم و      
  
تمعات احلديثة ـتراث الشعوب وتأثريه على التنمية احلض)  ٢٠٠١(  جعفر ، سوزان   ارية يف ا
  . جامعة حلوان : ، جملة عاوم وفنون دراسات وحبوث  مبصر      

   
دار : قاهرة طرق البحث االجتماعي   ، ال) ت . د(   الجوهري ، محمد و الخريجي ، عبداهللا    
  .الثقافة للنشر و التوزيع     
  
ــاألزياء التقليدية املغربية كم)  ٢٠٠٣(  حسونة ، عمرو     صدر للتصميم و التشكيل على ـ
  . جامعة حلوان : املانيكان ، رسالة دكتوراة ، كلية اإلقتصاد املنزيل قسم املالبس والنسيج     
  
دار الفكر املعاصر : رافية آسيا  ، سورية ولبنان ــــجغ)  ١٩٨٨(  حميدة ، عبد الرحمن.  
  
ا يف اجلمهورية ـأمناط من األزياء التقليدية اخلارجية للنس)  ١٩٩٩(  خميس ، سنية   اء ومكمال

  . جامعة حلوان : ، جملة علوم وفنون دراسات وحبوث   العربية التونسية     
  
للرجال يف دول  ) البشت ( جية التقـليدية دراسة عن العباءة اخلار )  ٢٠٠٠(  سنية ، ـــ  

  . جامعة حلوان : ، جملة علوم وفنون دراسات وحبوث  " دراسة حتليلية"اخلليج       
  
ــ           اء يف بعض بلدان الوطن العريب  ، الزي اخلارجي التقليدي للنســ)  ٢٠٠٠( ، سنية ـ
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  .جامعة حلوان : لة علوم وفنون دراسات وحبوث جم    
  
موسوعة جغرافية وتارخيية " األقطار و البلدان " موسوعة املعرفة )  ٢٠٠٣(  مصطفى،  خوري   
  . دار املعرفة : ، بريوت "  واقتصادية لدول العامل كافة     

  
بريلتز كمبين : دليل اجليب ايل اهلند  ، لبنان )  ٢٠٠٢(  الدار العربيه للعلوم.  
  
دار : اريخ و احلضارة و التـراث  ، الريـاض ــت يف التنظرا)  ١٩٩٨(  ، محمد الدخيل     
  .  للنشر و التوزيع اشبـيليا     

  
للطبع  دار املعرفه اجلامعية: جغرافية العامل االسالمي ، اإلسكندريه )  ٢٠٠٤(  الزوكه ، محمد   
  .النشر والتوزع و     
  
م تاريخ املسلمني يف شبه القا) ت .د(   الساداتي ، أحمد     :    ، القاهرة ره اهلنـــديه وحضار
  ) . ن . د (      

  
ن  . د ( : ، جدة  دليل ماليزيا السياحي )  ٢٠٠٤(  السفارة الماليزية( .  
  
أثر التصميم بأسلوب التشكيل على منوذج القيــاس يف إثراء )  ٢٠٠٧(  السويداء ، نوف  
  ربية ـ، رسالة ماجستري ، كلية الت"  دراسة تطبيقية "  ياء التقليديةالتصميمات املقتبسة من األز     
  .الرياض :  لإلقتصاد املنزيل والرتبية الفنية      

  
مؤســسة :  ، اإلسكندرية وب شرقي آسيا ــتاريخ دول جن)  ٢٠٠٢(  السيد ، محمود      
  .اجلامعه  شباب    

  
ديثة وتـاريخ األمم ، األردن موسوعة احلضارات القدمية و احل)  ٢٠٠٢(  شاكر ،  محمود :   
  . دار  أسامة للنشر والتوزيع     
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منشأة املعارف : حبوث جغرافية ، االسكندرية )  ٢٠٠١(  الشامي ، صالح الدين.  
  
دار البيان العريب : أطلس العامل اإلسالمي ، جدة )  ١٤٠٣(  صادق ، دولت .  
  
كان لتحقيق ـل على املانيشكيـاترونات التأمهية اختيار خامات ب) ١٩٩٨(سامية ،  طاحون    
  .القاهرة : التصميم  ، دراسات وتطبيقات يف التشكيل والتصميم  على املانيكان     
  
دار الفـكر العريب : دراسات يف سيكولوجية املالبس ، القاهرة )  ١٩٩٦(  عابدين ، علية .  
  
دليل كــتابة الرسـائل )  ١٩٩٧(  عبد العال ، فؤاد و مرغالني ، محمد و غزالي ، فؤاد    
  .مركز النشر العلمي جبامعة امللك عبد العزيز : العلمية جبامعة امللك عبد العزيز ، جدة     

  
البــحث )  ٢٠٠٣(  ق ، كايدــعدس ، عبد الرحمن و عبيدات ، ذوقان و عبد الحـ   
  . دار أسامة للنشر و التوزيع :  ، الرياض ٣، ط "  مفهومه ، أدواته ، أساليبه " العلمي      

  
املؤسسة املصرية العامة للتأليف و : سوجات ، القاهرة ــطباعة املن) ت . د (  عزب ، عزيزة    
  .  الرتمجة و الطباعة و النشر     

  
دار البيارق للطباعة والنشر : لمون على ختوم اهلند ، لبنان ــاملس)  ١٩٩٤(  العسلي ، بسام    
  . زيع واإلعالن والتو     
  
اهليئة املصرية : التصوير اإلســالمي املغويل يف اهلند ، القاهرة )  ١٩٩٥(  عكاشة ، ثروت  
  .للكتاب  العامة    

  
أثر اختالف البيئات على بعض امناط املالبس الرتاثية للنساء يف اململكة )   ١٩٩٣(  علي ، سمر  
  . جامعة حلوان : اسات و حبوث العربيةالسعودية  ، جملة علوم وفنون در     
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اءة بني الرتاث و املعاصرة ، جملة علوم وفنون دراسات وحبوث ــالعب)  ١٩٩٤(  علي ، سمر   
  .جامعة حلوان :     
  
دور األزياء التقليدية مبجتمع اإلمارات يف احلفاظ على الرتاث  ، مؤمتر ) ١٩٩٩(  ـــ ، سمر  
  . العني : والتاريخ الشفهي  امللتقى اخلليجي األول للرتاث    
     
قليدية اخلليجية وعالقتها باأللبسة ـــالتشكيل يف بعض األزياء الت)  ٢٠٠٠(  ـــ ، سمر  
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كيل،الذي يعد من أمجل تعتمد كثري من الشعوب يف طريقة ارتدائها ملالبسها على أسلوب التش    

افيذ املالبس ، و يف تن املستخدمةاألساليب  عن مزايا  تراثها كشف لنا ،و تهي بذلك تعرب عن ذا
ا على  التمسك به  على مدى قرون من الزمان  امللبسي  وتارخيها    .وقدر

  

ال لألخذ من تراث تلك الشعوب والتزود من ث     ا ، فأصبح األخذوقد اتسع ا  و  قافتها ، وحضار
املتبادل بني تلك الشعوب من أهم األسباب اليت أدت إىل التطور وخاصة يف جمال املالبس اليت  العطاء

ا    . تلعب دورا هاما يف رسم مالمح األزياء التقليدية اليت ختتص 
  

مم خالل حقبة من حقب التاريخ ، اال وكان مة من األأرية ازدهرت يف ضه حضافما من     
ازدهارها نتيجة لتزاوجها من ثقافة حضارية خارجية  وفدت عليها ، حيث يتوقف ذلك االزدهارعلى 
وعي االمة اليت تلقت احلضارة وعلى أوضاعها االقتصادية واالجتماعية ومدى استعدادها لتلقي تلك 

  .احلضارة 
  

 األزياء التقليدية لشعوب كثري منوالباحثة كمواطنة سعودية كانت هلا الفرصة أن تتعرف على ال    
ويرجع الفضل يف ذلك إىل وجود نعمة احلرمني الشريفني ) عربية كانت أم غري عربية  ( العامل اإلسالمي 

د عليها العديد من حيث تتواف، فاململكة العربية السعودية بوتقة تنصهر فيها مجيع الشعوب ، 
اتصال مرة مما جيعل الشعب السعودي على اجلنسيات إما لغرض العمل أو آلداء فريضيت احلج والع

  . مباشر بالشعوب األخرى 
  

  
، املغرب ( إىل الشعوب املختلفة  انتشر يف اململكة العربية السعودية  العديد من األزياء اليت تنتمي    
، اهلند ( يا وخباصة  ، وقد كان الفتا لنظر الباحثة أزياء شعوب جنوب شرق آس) وغريها ،ند ، إيران اهل

انتشر ارتداء الساري اهلندي بكل  حيث،غ األثر على ذوق املرأة السعوديةفقد كان هلا بال،)وماليزيا 
لك األزياء و التعمق ملزيد عن توبعض األزياء املاليزية مما أثار الفضول للتعرف على  ا، تفاصيله الدقيقة 

وبالنظر إىل املوضات احلديثة الحظت الباحثة  أن الكثري من التصاميم تستقي أفكارها من  ،يف دراستها
  . جعلتها  تتسم باألصالة ، التاريخ بكل ما فيه من إبداعات 



٣٣٢ 
 


 
 أثار فضول  الباحثة ، اعتماد الزي التقليدي أو القومي للمرأة اهلندية واملاليزية على التشكيل ،

 . و اسرتعى أهتمامها 
  ومازال مصدرا خصبا للموضات احلديثة حىت العام ، أن الزي التقليدي  اهلندي كان

 ) .   Naked  waist(م ٢٠٠٨احلايل
 حيث ،  رسم مالمح الزي التقليدي لكل من اهلند وماليزيا أدت اخلامة دورا مهما يف

األمر الذي يسهل من متابعة اخلامة عند تشكيلها حول اجلسم  وما ، والكنارات ، الزخارف 
 . يرتتب على ذلك من سهولة دراستها 

  سهولة احلصول على بعض القطع امللبسية لتلك الشعوب نظرا لتوافد العمـالة األجنبية. 
  الزي اهلندي يف دولة ماليزيا يعد أحد األسباب اليت لفتت أنتباه الباحثة أثناء فرتة تواجد

سفرها لتلك البالد ، وزاد من شغفها ملعرفة املزيد عن أزياء تلك الشعوب ، ومدى عالقتها 
 . ببعضها البعض 

 بكل  ميل املرأة السعودية إىل أرتداء أزياء شعوب جنوب شرق آسيا وباألخص الساري اهلندي
 .ماحيتويه من تفاصيل 

 
 ا األزياء اهلندية  واملاليزية ؟  ما السمات العامة اليت  تتميز 
 ما عالقة أسلوب التشكيل على املانيكان يف أعداد تلك األزياء ؟  
  ما اخلطوات املتبعة يف تشكيل الزي التقليدي لكلتا  الدولتني ؟  
 ا العوامل اليت لعبت دورا يف رسم مالمح الزي التقليدي  اهلندي و املاليزي ؟م  
 على  ما إمكانية إعداد تصاميم مقرتحة و مقتبسة من تلك األزياء باستخدام أسلوب  التشكل

  املانيكان ؟ 
 : 

  : يهدف هذا البحث إىل 
 اهلند وماليزيا (  دراسة األزياء التقليدية يف بعض دول جنوب شرق آسيا وهي. ( 
  التعرف على عالقة أسلوب التشــكيل بالشكل النهائي لتلك األزياء .  
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  التعرف على العوامل اليت عملت على رسم مالمح الزي التقليدي اهلندي واملاليزي.  
  استخدام أسلوب التشكيل على املانيكان يف إعداد تصاميم مقرتحة و مقتبسة من تلك  

  استخدمت الباحثة املنهج التارخيي ، واملنهج التحليلي الوصفي يف دراسة البحث و .األزياء          
  .، باإلضافة اىل املنهج االنثرو بيولوجي و الدراسة التطبيقية         

  

 
 
 الذي حرصت على ارتداءه ، ) الساري ( بزي  اءمتيزت املرأة اهلندية عن غريها من النس

 .سنة  ٥٠٠٠ثر من ومتسكت به منذ قدمي الزمان ، وظلت حمتفظة به أك
  وهو من أكثر األزياء اليت ميزت ) البنجايب ( ارتدت املرأة اهلندية أيضا الزي املسمى بزي ،

 . واجد فيها املسلمني النساء املسلمات يف اهلند ، وخاصة يف املناطق الشمالية منها اليت يت
  أدى التشكيل دورا هاما يف رسم مالمح الشكل النهائي للساري ، حيث اعتمدت مجيع

 . أشكال الساري على التشكيل حول اجلسم 
   ا كل نوع ا الساري واختلفت الطريقة اليت يشكل   .  تنوعت الطرز اليت يشكل 
  وطريقة التشكيل يف مناطق اهلند املختلفة يظهر االختالف يف نوع اخلامة ، واللون و الزخرفة ،

فيه الساري ، بل يف املنطقة الواحدة ايضا ، تبعا للعديد من العوامل يف الوقت الذي يبقى 
 .هلم  ميزاهلندي هو الزي امل

  اختلفت مسميات الساري يف مناطق اهلند تبعا للعديد من العوامل منها طريقة التشكيل املتبعة
وساري الكشاشها ، والطريق النسجية املتبعة يف اعداد القماش القماش )  ساري النيفي( مثل 

حرير ، ( و التطريز املوجود على الساري ، أونوع اخلامة النسجية املستخدمة ) اإليكات ( 
 .وغريها ) قطن 

  متكنت الباحثة من اعداد جمموعة من األزياء اليت حتمل روح األزياء اهلندية. 
 

  وهو تطور للزي  الذي ارتدته النساء يف ماليزيا  الزي التقليدي )النيونياه كيبايا ( زي يعد
، وقد مر بالعديد من املطبوعة  تيكلباا ةكان ينفذ جزء منه بأقمشالذي  ) باجو باجنان(املسمى 
 . التطورات
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  ، وظهر أثر اإلسالم واضحا على أزيائهم  فظهرت تأثر الشعب املاليزي بالقيم اإلسالمية
مالبسهم مبظهر الزي اإلسالمي من خالل قطعة الشال اليت توضع على الرأس ، وذلك ألن 
ا نسبة كبرية من  دولة  ماليزيا تعد من أكثر الدول يف جنوب شرق آسيا ، اليت يوجد 

 .املسلمني 
 حول اعتمدت بعض األزياء على التشكيل  كان للتشكيل دورا يف معظم األزياء املاليزية حيث

  .اجلسم 
 فة تتوقف على اعتمد زي السارونج املاليزي عل التشكيل املباشر على اجلسم وبطرق خمتل

 .الغرض من ارتدائه 
  اث امللبسي املاليزي وتعرب عنهالباحثة من اعداد جمموعة من التصاميم اليت ترتبط بالرت متكنت.  

  

 
  :البحث إىل مخسة فصول مرتبة كما يلي انقسم 

  : ويتضمن خطة البحث .  

 :للبحث  ويتضمن اإلطار النظري  .  

  : ويتضمن الدراسات السابقة .  

  ويتضمن إجراءات البحث .  

 ن نتائج البحث ويتضم .  
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Summary   

     Many people rely on his way to wearing her clothes on a restructuring  , which   
is one of the best methods used in the implementation of clothes, and thus 
express themselves , and  reveal to us the merits of  their  heritage add history of 
clothing and their ability to uphold over the centuries                        .  
 

     The expanded area  for the  introduction of the heritage  of those peoples and 
to acquire  the  culture  and  civilization,  bringing  the give  and  take   between  
the peoples of the most important reasons that led to the development, 
especially in clothes that play an important role in shaping the traditional fashion-
specific.  

  

      What renaissance that flourished in a civilized nation through an era of  history 
, prosperity was not a result of the passport of a civilized culture of Foreign Affairs 
came  out , depending  awareness of the nation that have received civilization and 
the economic and social conditions and the extent of its readiness  to receive  this 
civilization.  

 
     The researcher , a Saudi  citizen had the  opportunity  to   many of the   
traditional costumes of the peoples of the Muslim world    (Arab or non-Arab)  
and thanks  to the presence  of the blessing  of the Two Holy Mosques , Saudi 
Arabia crucible pot of all peoples, with many coming from the force either for the 
purpose Work or to perform the Hajj and Umrah which makes the Saudi people 
directly in contact with other peoples .                                          

 
Research problem and asked:                                              
- Spread in   Saudi   Arabia   many  of  the  costumes   belonging   to   different   
peoples (Morocco , India  , Iran  , etc. ), has been pointing to consider researcher 
uniforms peoples of the  South-East Asia in  particular (India, Malaysia), has had a 
profound impact on the  taste  of Saudi women , Where applicable spread 
wearing Indian all aspects minute , and  some  costumes  Malaysian aroused  
curiosity to know more about the costumes and in-depth study.  
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-Given the modern fashion for the researcher noted that many of the designs 
draw on ideas from history all its creations, made of my own.                      

 
The problem crystallized in the research are many reasons which the researcher 
was invited to choose this topic, namely :                                                                     
-Adoption of traditional attire or national of Indian and Malaysian women to 
restructuring, the effects of curiosity researcher, and drew their attention.                

-The traditional Indian dress was, and remains a fertile source of modern fashions 
until the current year in 2008 (Naked waist).   

-Raw material has led an important role in shaping their traditional attire for both 
India and Malaysia, where ornaments, and the Canary, which would facilitate the 
follow-up when the raw material formed around the body and the consequences 
it easier study.  

-Easy access to certain pieces of clothing for those people because of the influx of 
foreign labour.  

-Uniform presence in the Indian state of Malaysia is one of the reasons that drew 
the attention of the researcher during her  period of  that country , and increased 
the    passion    to  learn  more     about  their  uniforms ,  and  the  extent  of  their 
relationship to each other. 

-The   tendency   of    Saudi   women   to wear uniforms peoples of Southeast Asia, 
especially with all applicable Indian containing details.  

  

As a result of the foregoing could put the following questions:  
 - What general features that distinguish Indian and Malaysian fashion?  
 - What  is the relationship  between  the  method  of composition model in the 
preparation of those costumes?  
 - What steps involved in forming the traditional costumes of both nations?  
 - What factors played a role in shaping their traditional attire and the Malaysian 
Indian?  
-The possibility of preparing a proposed designs and costumes borrowed from 
those using the method to shape model?  
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The goal of research:  
This research aims to:  
 - Study traditional costumes in some Southeast  Asian countries , namely, (India 
and Malaysia).  
 - Identify the relationship style restructuring the final form of those costumes.  
 -Identify  the factors that  worked  on the  design features of  traditional  attire 
Indian and Malaysian.                      

 -Use of the technique of composition model in the preparation of the proposed 
designs, adapted from those Costumes.  
 -The researcher used the curriculum historic, descriptive and analytical approach 
to study research, in addition to the curriculum Alanthero biological study and 
applied.  
   
The study resulted in the following results:  
The contents of the search were as follows:  
Research split into five chapters arranged as follows:  
Chapter I: The search plan.  
Chapter II: The theoretical framework.  
Chapter III: The previous studies.  
Chapter IV: The search measures.  
Chapter V: The results of research, interpretation and analysis.   
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